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 الحؿد هلل والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل

ففذه بعض إحاديث يف صػة صالة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قؿت بتخرجقفا تخريجا مختصرا جدا 

 وأوردت ما صح لدي وتركت ما سقاه .كل أكتػع هبا ويـتػع إخقاين هبا مع بعض أققال أهؾ العؾؿ 

 وأسال اهلل أن يرحؿـل ويغػر لل ولؾؿسؾؿقـ والؿسؾؿات 

 

 أحؿد بـ طقض

01063309047 

01145880753 

 

  

https://www.facebook.com/Ahmed.Mohamed.Awad1995
https://www.facebook.com/Ahmed.Mohamed.Awad1995
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 الصالة يف الثقب القاحدباٌب : 
ـْ ُطَؿرَ روى البخاري ومسؾؿ  الحديث : ـِ َأبِل َسَؾَؿةَ  َط  ْب

(1)
 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َصؾَّك فِل »، 

َّ
َأنَّ الـَّبِل

ـَ َصَرَفْقفِ   .«َثْقٍب َواِحٍد َقْد َخاَلَػ َبْق

ـِ الُؿـَْؽِدرِ روى البخاري  الحديث : ِد ْب ـْ ُمَحؿَّ  َط
(2)

: َوُهَق  
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ، َقاَل: َدَخْؾُت َطَؾك َجابِِر ْب

 ُتَصؾِّل َوِرَداُؤَك «ُيَصؾِّل فِل َثْقٍب ُمْؾَتِحًػا بِِف، َوِرَداُؤُه َمْقُضقعٌ »
ِ
ا اْكَصَرَف ُقْؾـَا: َيا َأَبا َطْبِد اهلل ، َفَؾؿَّ

اُل مِْثُؾُؽْؿ   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَس »َمْقُضقٌع، َقاَل: َكَعْؿ، َأْحَبْبُت َأْن َيَراكِل الُجفَّ
َّ

 .«ؾََّؿ ُيَصؾِّل َهَؽَذاَرَأْيُت الـَّبِل

ـِ َطبَّاسٍ  أحؿد  روى  الحديث :  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل  َط

(3)
َؿ  "، َقاَل:   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ِ
َقْد َرَأْيُت َرُسقَل اهلل

ًحا بِِف َما َطَؾْقِف َغْقُرُه   ُمَتَقشِّ
ٍّ

ْقِؾ فِل ُبْرٍد َلُف َحْضَرمِل ـَ الؾَّ
  ."ُيَصؾِّل مِ

َهاكٍِئ  ُأمِّ روى البخاري ومسؾؿ طـ  الحديث :
(4)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َقاَلت، 
ِ
: َذَهْبُت إَِلك َرُسقِل اهلل

ـْ َهِذهِ »َؾْقِف، َفَؼاَل: َطاَم الَػْتِح، َفَقَجْدُتُف َيْغَتِسُؾ َوَفاصَِؿُة اْبـَُتُف َتْسُتُرُه، َقاَلْت: َفَسؾَّْؿُت طَ  ا ُأمُّ ، َفُؼْؾُت: َأكَ  «َم

 َرَكَعاٍت ُمْؾَتِحًػا «َمْرَحًبا بُِلمِّ َهاكِئٍ »َهاكٍِئ بِـُْت َأبِل َصالٍِب َفَؼاَل: 
َ

ـْ ُغْسؾِِف، َقاَم َفَصؾَّك َثَؿاكِل
ا َفَرَغ مِ ، َفَؾؿَّ

ل َأكَُّف َقاتٌِؾ  ـُ ُأمِّ ، َزَطَؿ اْب
ِ
ا اْكَصَرَف، ُقْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل ـَ  فِل َثْقٍب َواِحٍد، َفَؾؿَّ َرُجاًل َقْد َأَجْرُتُف، ُفالََن اْب

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ: 
ِ
ـْ َأَجْرِت َيا ُأمَّ َهاكِئٍ »ُهَبْقَرَة، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل َقاَلْت ُأمُّ َهاكٍِئ: َوَذاَك « َقْد َأَجْرَكا َم

 . ُضًحك

                                                             

 .517، مسؾؿ  354البخاري  (1)

 . 370البخاري  (2)

 .2384صحقح : أحؿد  (3)

 .336، مسؾؿ  357البخاري  (4)
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ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريُّ روى مسؾؿ  الحديث :  َط
(5)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َقاَل  
ِّ

:  َأكَُّف َدَخَؾ َطَؾك الـَّبِل

ًحا بِفِ »َقاَل: « َفَرَأْيُتُف ُيَصؾِّل َطَؾك َحِصقٍر َيْسُجُد َطَؾْقفِ »  .«َوَرَأْيُتُف ُيَصؾِّل فِل َثْقٍب َواِحٍد ُمَتَقشِّ

 الـقوي رحؿف اهللَقاَل 
(6)

ُح :   ـَ َصَرَفْقِف َمْعـَاَها َواِحٌد ُهـَا اْلُؿْشَتِؿُؾ َواْلُؿَتَقشِّ ، قال ابـ َواْلُؿَخالُِػ َبْق

قِت  ؽِّ ُح َأْن َيْلُخَذ َصَرَف الثَّ  السِّ ِذي ألؼاه طؾك َمـْؽِبِ التََّقشُّ ـْ َتْحِت َيِدِه اْلُقْسَرى َوَيْلُخُذ ْقِب الَّ
ـِ مِ َْيَؿ ْٕ ُف ا

ـْ  َْيَسِر مِ ْٕ ِذي َأْلَؼاُه َطَؾك ا اَلِة فِل َثْقٍب  َصَرَفُف الَّ َتْحِت يده القؿـك ثؿ يعؼدهؿا َطَؾك َصْدِرِه َوفِقِف َجَقاُز الصَّ

 .َواِحدٍ 

 يف الجبة الشامقة الصالةباٌب : 

ـْ  روى البخاري الحديث : ـِ ُشْعَبةَ الَط  ُؿِغقَرَة ْب
(7)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ فِل َسَػٍر، 
ِّ

، َقاَل: ُكـُْت َمَع الـَّبِل

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َحتَّك َتَقاَرى َطـِّل، «َيا ُمِغقَرُة ُخِذ اإِلَداَوةَ »َفَؼاَل: 
ِ
، َفَلَخْذُتَفا، َفاْكَطَؾَؼ َرُسقُل اهلل

َفا َفَضاَقْت، َفَلْخَرَج  ـْ ُكؿِّ
ـْ َأْسَػؾَِفا،  َفَؼَضك َحاَجَتُف، َوَطَؾْقِف ُجبٌَّة َشْلمِقٌَّة، َفَذَهَب  لُِقْخِرَج َيَدُه مِ

َيَدُه مِ

ْقِف، ُثؿَّ َصؾَّك الَِة، َوَمَسَح َطَؾك ُخػَّ َل ُوُضقَءُه لِؾصَّ  .َفَصَبْبُت َطَؾْقِف، َفَتَقضَّ

قال ابـ بطال رحؿف اهلل 
(8)

ت ذلؽ الققت فقف مـ الػؼف: إباحة لبس ثقاب الؿشركقـ: ٕن الشام كاك:

 غزوة تبقك سـة تسع مـ الفجرة، وكاكت ثقاب الؿشركقـ ضقؼة إكؿام.  دار كػر، وكان ذلؽ يف

السػر، وفقف إخراج القد مـ أسػؾ الثقب إذا احتقج إلك ذلؽ.  وفقف: خدمة العالؿ يف:  رحؿف اهلل وقال

 السػر، والثقاب الؼصار كإقبقة وغقرها. ف: لباس الثقاب الضقؼة إكؿام يفوفق

                                                             

 .519مسؾؿ  (5)

 .4/233سرح الـقوي  (6)

 .َشامِقَّةٌ بؾػظ  274، مسؾؿ  363البخاري  (7)

 .(25/ 2) يشرح صحقح البخار (8)
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 لفا أطالم يف خؿقصة الصالةباٌب : 

ـْ َطائَِشةَ روى البخاري ومسؾؿ  الحديث :  َط
(9)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َصؾَّك فِل َخِؿقَصٍة َلَفا 
َّ

، َأنَّ الـَّبِل

ا اْكَصَرَف َقاَل:  ٍؿ َوْأُتقكِل اْذَهُبقا بَِخِؿقَصتِل َهِذِه إَِلك َأبِل َجفْ »َأْطالٌَم، َفـََظَر إَِلك َأْطالَمَِفا َكْظَرًة، َفَؾؿَّ

ـْ َصالَتِل  .«بَِلْكبَِجاكِقَِّة َأبِل َجْفٍؿ، َفنِكََّفا َأْلَفْتـِل آكًِػا َط

قال ابـ رجب رحؿف اهلل 
(10)

ويف الحديث: دلقؾ طؾك استحباب التباطد طـ إسباب الؿؾفقة طـ : 

بالؽؾقة. فقـبغل لؿـ ألفاه تؾؽ الخؿقصة طـف  -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ  -الصالة، ولفذا أخرج الـبل 

 شلء مـ الدكقا طـ صالتف أن يخرجف طـ مؾؽف.

 الخؿقصة : كساء رفقع يؾبسف أشراف العرب، وقد يؽقن لف طؾؿ، وقد ٓ يؽقن، وقدووقال رحؿف اهلل : 

 : كساء غؾقظ بغقر طؾؿ: ذكر ذلؽ ابـ طبد الرب وغقره. إكبجاين يؽقن أبقض وأحؿر وأسقد وأصػر. و

وِج يف  الصالةباٌب :   َحِريرٍ  َفرُّ

ـِ َطامِرٍ روى البخاري ومسؾؿ  الحديث : ـْ ُطْؼَبَة ْب  َط
(11)

َؿ   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِّ

، َقاَل: ُأْهِدَي إَِلك الـَّبِل

وُج َحِريٍر، َفَؾبَِسُف، َفَصؾَّك فِقِف، ُثؿَّ اْكَصَرَف، َفـََزَطُف َكْزًطا َشِديًدا َكالَؽاِرِه  َٓ َيـَْبِغل َهَذا »َلُف، َوَقاَل: َفرُّ

ـَ   .«لِْؾُؿتَِّؼق

وُج وال  َػرُّ
(12)

ـْ َخْؾِػِف َوَهَذا الؾُّْبُس الؿذكقر يف :
هذا اْلَحِديِث َكاَن َقْبَؾ َتْحِريِؿ اْلَحِريِر  َقَباٌء َلُف ِشؼٌّ مِ

َجالِ   .َطَؾك الرِّ

                                                             

 .556، مسؾؿ  373البخاري  (9)

 .(420/ 2فتح الباري )(10) 

 . 2075، مسؾؿ  375البخاري (11) 

 .(485/ 1فتح الباري )،  (52/ 14شرح الـقوي )(12)
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 حؾة حؿراء يف الصالةباٌب : 

ـْ  روى البخاري ومسؾؿ الحديث :  َأبِل ُجَحْقَػةَ  َط
(13)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ »، َقاَل: 
ِ
َرَأْيُت َرُسقَل اهلل

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َوَرأَ 
ِ
ًٓ َأَخَذ َوُضقَء َرُسقِل اهلل ـْ َأَدٍم، َوَرَأْيُت باِلَ

ْيُت الـَّاَس فِل ُقبٍَّة َحْؿَراَء مِ

ـْ َبَؾِؾ َيِد َصاِحبِِف، َيْبَتِدُروَن َذاَك الَقُض 
ـْ َلْؿ ُيِصْب مِـُْف َشْقًئا َأَخَذ مِ َح بِِف، َوَم ـْ َأَصاَب مِـُْف َشْقًئا َتَؿسَّ قَء، َفَؿ

ٍة َحْؿَراءَ   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ فِل ُحؾَّ
ُّ

ًٓ َأَخَذ َطـََزًة، َفَرَكَزَها َوَخَرَج الـَّبِل ًرا َصؾَّك إَِلك ، ُمَشؿِّ ُثؿَّ َرَأْيُت باِلَ

ـِ َيَدِي الَعـََزةِ  ـْ َبْق
وَن مِ َوابَّ َيُؿرُّ ، َوَرَأْيُت الـَّاَس َوالدَّ ـِ  .«الَعـََزِة بِالـَّاِس َرْكَعَتْق

 والحؾة إزار ورداء، ٓ يسؿك حؾة حتك يؽقن ثقبقـ
(14)

. 

ويف هذا الحديث دلقؾ طؾك أن الؿاء الؿستعؿؾ صاهر 
(15)

. 

 الؿـربطؾك  الصالةباٌب : 

ـْ  ومسؾؿ روى البخاري الحديث : ـُ ِديـَارٍ ل َأبِ  َط  َحاِزِم ْب
(16)

ـَ َسْعٍد  ًٓ َأَتْقا َسْفَؾ ْب ، َأنَّ ِرَجا

َْطِرُف  َٕ  إِكِّل 
ِ
ـْ َذلَِؽ، َفَؼاَل: َواهلل ، َوَقْد اْمَتَرْوا فِل الِؿـَْبِر مِؿَّ ُطقُدُه، َفَسَلُلقُه َط اِطِديَّ ا ُهَق، السَّ َوَلَؼْد مِؿَّ

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َأْرَسَؾ 
ِ
َل َيْقٍم َجَؾَس َطَؾْقِف َرُسقُل اهلل َل َيْقٍم ُوِضَع، َوَأوَّ  َصؾَّك اهلُل َرَأْيُتُف َأوَّ

ِ
َرُسقُل اهلل

اَها َسْفٌؾ  -َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ إَِلك ُفالََكَة  ـَ إَْكَصاِر َقْد َسؿَّ
اَر، َأْن َيْعَؿَؾ لِل ُمرِ » -اْمَرَأٍة مِ ي ُغالََمِؽ الـَّجَّ

َـّ إَِذا َكؾَّْؿُت الـَّاَس  ـْ َصْرَفاِء الَغاَبِة، ُثؿَّ َجاَء بَِفا، َفَلْرَسَؾْت إَِلك « َأْطَقاًدا، َأْجؾُِس َطَؾْقِف
َفَلَمَرْتُف َفَعِؿَؾَفا مِ

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفَلَمَر بَِفا فَ 
ِ
 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َرُسقِل اهلل

ِ
ُقِضَعْت َها ُهـَا، ُثؿَّ َرَأْيُت َرُسقَل اهلل

ـَْبِر ُثؿَّ َطاَد، َصؾَّك َطَؾْقَفا َوَكبََّر َوُهَق َطَؾْقَفا، ُثؿَّ َرَكَع َوُهَق َطَؾْقَفا، ُثؿَّ َكَزَل الَؼْفَؼَرى، َفَسَجَد فِل َأْصِؾ الؿِ 

ا َفَرَغ َأْقَبَؾ طَ  قا َولَِتَعؾَُّؿقا َصالَتِل»َؾك الـَّاِس، َفَؼاَل: َفَؾؿَّ َفا الـَّاُس، إِكََّؿا َصـَْعُت َهَذا لَِتْلَتؿُّ  .«َأيُّ

                                                             

 .503، مسؾؿ  376البخاري  (13)

 .2/436فتح الباري ٓبـ رجب  ، 4/219شرح الـقوي  (14)

 .485 /1فتح الباري  (15)

 .544والؾػظ لف ، مسؾؿ  917البخاري  (16)
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خارج الؿديـة مؽان الغابة : 
(17)

. 

 إَِلك َخْؾٍػ َواْلَحامُِؾ َطَؾْقِف اْلُؿَحاَفَظُة َطَؾك اْستِْؼَبالِ 
ُ

 اْلِؼْبَؾةِ  اْلَؼْفَؼَرى بِاْلَؼْصِر اْلَؿْشل
(18)

. 

 جقاز الصالة طؾك ما يقضع طؾك إرض مـ مـرب وما أشبفف كالسرير وغقرهفقف 
(19)

. 

: دلقؾ طؾك أن مـ اختص بعؾؿ، فنكف ٓ يؽره لف أن ل لؿ يبؼ أطؾؿ بالؿـرب مـويف ققل سفؾ بـ سعد: 

 يـبف طؾك اختصاصف بف: لقمخذ طـف، وتتقفر الفؿؿ طؾك حػظف وضبطف طـف
(20)

. 

َخاِذ اْلِؿـَْبِر َواْستِْحَباُب َكْقِن اْلَخطِقِب َوَكْحِقِه َطَؾك ُمْرَتِػٍع َكِؿـَْبٍر أوغقره َوَجَقاُز ا وفقف ْلِػْعِؾ اْستِْحَباُب اتِّ

َّٓ لِ  َْوَلك َتْرُكُف إِ ْٕ َـّ ا
اَلُة َوَلؽِ َٓ َتْبُطُؾ بِِفَؿا الصَّ ـِ  اَلِة َفنِنَّ اْلُخْطَقَتْق َحاَجٍة َفنِْن َكاَن لَِحاَجٍة اْلَقِسقِر فِل الصَّ

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َوفِقِف َأنَّ اْلِػْعَؾ اْلَؽثِقَر َكاْلُخُطقَ 
ُّ

َقْت َفاَل َكَراَهَة فِقِف َكَؿا َفَعَؾ الـَّبِل اِت َوَغْقِرَها إَِذا َتَػرَّ

ُعقَد َتؽَ  ـِ اْلِؿـَْبِر َوالصُّ َنَّ الـُُّزوَل َط
ِ

َقُة ُكؾُّ َواِحٍد مِـَْفا َقؾِقٌؾ َٓ ُتْبطُِؾ ٕ َـّ َأْفَراُدُه اْلُؿَتَػرِّ
َر َوُجْؿَؾُتُف َكثِقَرٌة َوَلؽِ رَّ

ـَ َوَلؽِـَُّف ُيْؽَرُه اْرتَِػاُع اإْلِ  ـْ َمْقِضِع اْلَؿْلُمقمِق
َماِم َطَؾك َمْقِضٍع َأْطَؾك مِ َماِم َطَؾك َوفِقِف َجَقاُز َصاَلِة اإْلِ

اَلةِ اْلَؿْلُمقِم َواْرتِ  َماِم لَِغْقِر َحاَجٍة َفنِْن َكاَن لَِحاَجٍة بَِلْن َأَراَد َتْعؾِقَؿُفْؿ َأْفَعاَل الصَّ َلْؿ  َػاُع اْلَؿْلُمقِم َطَؾك اإْلِ

َمامِ  ـَ بَِصاَلِة اإْلِ َواْحَتاَج إَِلك  ُيْؽَرْه َبْؾ ُيْسَتَحبُّ لَِفَذا اْلَحِديِث َوَكَذا إِْن َأَراَد اْلَؿْلُمقُم إِْطاَلَم اْلَؿْلُمقمِق

َٓ َيْؼَدُح َذلَِؽ فِل َصاَلتِِف وَ  اَلِة َوَأكَُّف  ـَ َأْفَعاَل الصَّ َماِم اْلَؿْلُمقمِق ْرتَِػاِع َوفِقِف َتْعؾِقُؿ اإْلِ
ِ

ـْ َباِب آ
َلْقَس َذلَِؽ مِ

 التَّْشِريِؽ فِل اْلِعَباَدِة َبْؾ ُهَق َكَرْفِع َصْقتِِف بِالتَّْؽبِقِر لُِقْسِؿَعُفؿْ 
(21)

. 

  والصحابة خؾػف جؾقسا صالة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ جالسا يف مرضفباٌب : 

ـِ َمالٍِؽ  روى البخاري ومسؾؿ  الحديث : ـْ َأَكِس ْب  َط
(22)

َؿ َركَِب   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِ
، َأنَّ َرُسقَل اهلل

ْقـَا َوَراءَ  َؾَقاِت َوُهَق َقاِطٌد، َفَصؾَّ ـَ الصَّ
، َفَصؾَّك َصالًَة مِ ـُ ُف إَْيَؿ ُه ُقُعقًدا، َفَرًسا، َفُصِرَع َطـُْف َفُجِحَش ِشؼُّ

                                                             

 .5/35، شرح الـقوي  (233/ 8ٓبـ رجب )فتح الباري  (17)

 .(400/ 2فتح الباري ٓبـ حجر )(18) 

 .(453/ 2فتح الباري ٓبـ رجب )(19) 

 .(458/ 2فتح الباري ٓبـ رجب )(20) 

 .(34/ 5شرح الـقوي )(21) 

 .411، مسؾؿ  689البخاري  (22)
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ا اْكَصَرَف  ُقْمَتؿَّ بِِف، َفنَِذا َصؾَّك َقائًِؿا، َفَصؾُّقا قَِقاًما، َفنَِذا َرَكَع، َفاْرَكُعقا َوإَِذا إِكََّؿا ُجِعَؾ اإِلَماُم لِ  "َقاَل:  َفَؾؿَّ

ـْ َحِؿَدُه، َفُؼقُلقا: َربَّـَا َوَلَؽ الَحْؿُد، َوإَِذا َصؾَّك َقائِ  ًؿا، َفَصؾُّقا َرَفَع، َفاْرَفُعقا، َوإَِذا َقاَل: َسِؿَع اهلُل لَِؿ

 ."َصؾَّك َجالًِسا، َفَصؾُّقا ُجُؾقًسا َأْجَؿُعقَن قَِقاًما، َوإَِذا 

 اهلُل َطـَْفاروى البخاري ومسؾؿ طـ  الحديث :
َ

 َطائَِشَة َرِضل
(23)

َؿ َدَخَؾ   ،  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
َّ

َأنَّ الـَّبِل

ا « اْجؾُِسقا»َصؾُّقَن قَِقاًما، َفَلَشاَر إَِلْقِفْؿ: َطَؾْقِف َكاٌس َيُعقُدوَكُف فِل َمَرِضِف، َفَصؾَّك بِِفْؿ َجالًِسا، َفَجَعُؾقا يُ  َفَؾؿَّ

 .«ُؾقًساإِنَّ اإِلَماَم َلُقْمَتؿُّ بِِف، َفنَِذا َرَكَع َفاْرَكُعقا، َوإَِذا َرَفَع َفاْرَفُعقا، َوإِْن َصؾَّك َجالًِسا َفَصؾُّقا ُج »َفَرَغ َقاَل: 

ـْ َجابِرٍ روى مسؾؿ  الحديث :  َط
(24)

ْقـَا َوَراَءُه َوُهَق ، َقاَل:   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َفَصؾَّ
ِ
اْشَتَؽك َرُسقُل اهلل

ْقـَا بَِصاَلتِِف ُقُعقًدا َقاِطٌد، َوَأُبق َبْؽٍر ُيْسِؿُع الـَّاَس َتْؽبِقَرُه، َفاْلَتَػَت إَِلْقـَا َفَرآَكا قَِقاًما، َفَلَشاَر إَِلْقـَا َفَؼَعْدكَ  ا َفَصؾَّ

ا  وِم َيُؼقُمقَن َطَؾك ُمُؾقكِِفْؿ، َوُهْؿ ُقُعقٌد َفاَل َتْػَعُؾقا »َسؾََّؿ َقاَل: َفَؾؿَّ إِْن كِْدُتْؿ آكًِػا َلَتْػَعُؾقَن فِْعَؾ َفاِرَس َوالرُّ

تُِؽْؿ إِْن َصؾَّك َقائًِؿا َفَصؾُّقا قَِقاًما َوإِْن َصؾَّك َقاِطًدا َفَصؾُّقا ُقُعقًدا قا بَِلئِؿَّ  .«اْئَتؿُّ

 صالة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ جالسا يف مرضف إخقر والصحابة خؾػف ققاما باٌب :

ـْ َطائَِشةَ روى البخاري ومسؾؿ  الحديث :  َط
(25)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َجاَء 
ِ
ا َثُؼَؾ َرُسقُل اهلل ، َقاَلْت: َلؿَّ

الَِة، َفَؼاَل:   بِالـَّاسِ  ُمُروا َأَبا َبْؽرٍ »باِلٌَل ُيقِذُكُف بِالصَّ
َ

 إِنَّ َأَبا َبْؽٍر َرُجٌؾ «َأْن ُيَصؾِّل
ِ
، َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

َٓ ُيْسِؿُع الـَّاَس، َفَؾْق َأَمْرَت ُطَؿَر، َفَؼاَل:  « ُمُروا َأَبا َبْؽٍر ُيَصؾِّل بِالـَّاسِ »َأِسقٌػ َوإِكَُّف َمَتك َما َيُؼْؿ َمَؼاَمَؽ 

َٓ ُيْسِؿُع الـَّاَس، َفَؾْق َأَمْرَت  َفُؼْؾُت لَِحْػَصَة: ُققلِل َلُف: إِنَّ َأَبا َبْؽٍر َرُجٌؾ َأِسقٌػ، َوإِكَُّف َمَتك َيُؼْؿ َمَؼاَمَؽ 

 بِالـَّاسِ »ُطَؿَر، َقاَل: 
َ

َـّ َصَقاِحُب ُيقُسَػ، ُمُروا َأَبا َبْؽٍر َأْن ُيَصؾِّل َْكُت َٕ َـّ  الَِة َوَجدَ « إِكَُّؽ ا َدَخَؾ فِل الصَّ  َفَؾؿَّ

، َوِرْجالَُه َيُخطَّ  ـِ ـَ َرُجَؾْق ًة، َفَؼاَم ُيَفاَدى َبْق  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ فِل َكْػِسِف ِخػَّ
ِ
اِن فِل إَْرِض، َرُسقُل اهلل

                                                             

 .412، مسؾؿ  5658البخاري  (23)

 .413مسؾؿ  (24)

 .418، مسؾؿ  713البخاري  (25)
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ُر، َفَلْوَمَل إِلَ  ُف، َذَهَب َأُبق َبْؽٍر َيَتَلخَّ ا َسِؿَع َأُبق َبْؽٍر ِحسَّ  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َحتَّك َدَخَؾ الَؿْسِجَد، َفَؾؿَّ
ِ
ْقِف َرُسقُل اهلل

ـْ َيَساِر َأبِل َبْؽٍر، َفَؽاَن َأُبق َبؽْ   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َحتَّك َجَؾَس َط
ِ
ٍر ُيَصؾِّل َقائًِؿا، َوَسؾََّؿ، َفَجاَء َرُسقُل اهلل

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ ُيَصؾِّل 
ِ
 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَكاَن َرُسقُل اهلل

ِ
َقاِطًدا، َيْؼَتِدي َأُبق َبْؽٍر بَِصالَِة َرُسقِل اهلل

 اهلُل َطـْفُ 
َ

 .َوَسؾََّؿ َوالـَّاُس ُمْؼَتُدوَن بَِصالَِة َأبِل َبْؽٍر َرِضل

َماِم قال ابـ حجر رحؿف اهلل :  ـْ َواْسُتِدلَّ بَِفَذا اْلَحِديِث َطَؾك َأنَّ اْستِْخاَلَف اإْلِ
اتِِب إَِذا اْشَتَؽك َأْوَلك مِ الرَّ

َكَُّف َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ اْسَتْخَؾَػ َأَبا َبْؽٍر َوَلْؿ ُيَصؾِّ بِِفْؿ َقاِطًدا
ِ

ٍة َواِحَدٍة  َصاَلتِِف بِِفْؿ َقاِطًدا ٕ َغْقَر َمرَّ

ِة إَِماَمِة اْلَؼاِطِد اْلَؿْعُذوِر   بِِؿْثؾِِف َوبِاْلَؼائِِؿ َأْيًضاَواْسُتِدلَّ بِِف َطَؾك ِصحَّ
(26)

. 

 ؟سمال : هؾ اإلمام إذا صؾك جالسا يصؾل الؿلمقم جالسا أو قائؿا

 :غقر الذيـ مضقاويف الباب حديثان 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة   داود الطقالسل أبق روى الحديث إول : َط
(27)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َقاَل: 
َّ

 "، َأنَّ  الـَّبِل

َمِقَر َفَؼْد َأَصاَطـِل، َومَ  ْٕ ـْ َأَصاَع ا ـْ َطَصاكِل َفَؼْد َطَصك اهلَل َوَم ـْ َأَصاَطـِل َفَؼْد َأَصاَع اهلَل، َوَم ـْ َطَصك َم

ـْ َحِؿَدُه َفُؼق َمِقَر َفَؼْد َطَصاكِل َفنِْن َصؾَّك َقاِطًدا َفَصؾُّقا ُقُعقًدا، َفنَِذا َقاَل: َسِؿَع اهلُل لَِؿ ْٕ ُفؿَّ َربَّـَا َلَؽ ا ُلقا: الؾَّ

ـَ }اْلَحْؿُد، َوإَِذا َقَرَأ  ق الِّ َٓ الضَّ ـَ َفنِكَُّف إَِذا َواَفَؼ َقْقُل 7]الػاتحة:  {َغْقِر اْلَؿْغُضقِب َطَؾْقِفْؿ َو [ َفُؼقُلقا: آمِق

ـْ َذْكبِِف 
َْرِض ُغِػَر لِْؾَعْبِد َما َمَضك مِ ْٕ َؿاِء َقْقَل َأْهِؾ ا  )صحقح( "َأْهِؾ السَّ

 ُمَعاِوَيةَ  طـ  ابـ أبل شقبة روى الحديث الثاين :
(28)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ: 
ِ
إَِذا َصؾَّك »: َقاَل َرُسقُل اهلل

َمِقُر َجالًِسا َفَصؾُّقا ُجُؾقًسا ْٕ ـْ ِصْدِق ُمَعاِوَيةَ »َقاَل: « ا
 )حسـ( «َفَعِجَب الـَّاُس مِ

كان يف مرض الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إول مـ صالة الصحابة قال جؿفقر الػؼفاء بـسخ ما 

جؾقسا خؾػف لحديث طائشة الؿتؼدم أهنؿ صؾقا خؾػف ققاما
 (29)

  . 

                                                             

 . 361وهق ققل الثقري ومالؽ وابـ الؿبارك والشافعل ، اكظر ســ الرتمذي  (175/ 2فتح الباري ٓبـ حجر )(26) 

 . 2700صحقح : أبق داود الطقالسل (27) 

 .7331 حسـ :  مصـػ ابـ أبل شقبة (28)
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قال الـقوي رحؿف اهلل 
(30)

ا َقْقُلُف َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ :   َوإَِذا َصؾَّك َقاِطًدا َفَصؾُّقا ُقُعقًدا َفاْخَتَؾَػ :  َوَأمَّ

 َرِحَؿُفَؿا 
ُّ

َْوَزاِطل ْٕ ـُ َحـَْبٍؾ َوا ـْ َقاَل بِِف َأْحَؿُد ْب اهلُل َتَعاَلك َوَقاَل اْلُعَؾَؿاُء فِقِف َفَؼاَلْت َصائَِػٌة بَِظاِهِرِه َومِؿَّ

َٓ َيُجقُز َصاَلُة اْلَؼاِدِر َطَؾك اْلِؼَقاِم َخْؾَػ الْ  َٓ َقاِطًدا َوَقاَل َمالٌِؽ َرِحَؿُف اهلُل َتَعاَلك فِل ِرَواَيٍة  َٓ َقائًِؿا َو َؼاِطِد 

َٓ َيُجقُز لِْؾَؼاِدِر َطَؾك اْلِؼَقاِم أَ  َؾِػ َرِحَؿُفُؿ اهلُل َتَعاَلك   َوُجْؿُفقُر السَّ
ُّ

افِِعل  َخْؾَػ َأُبق َحـِقَػَة َوالشَّ
َ

ْن ُيَصؾِّل

 صؾك اهلل
َّ

قا بَِلنَّ الـَّبِل َّٓ َقائًِؿا َواْحَتجُّ   اْلَؼاِطِد إِ
َ

طؾقف وسؾؿ فِل َمَرِض َوَفاتِِف َبْعَد َهَذا َقاِطًدا َوَأُبق َبْؽٍر َرِضل

 .اهلُل َطـُْف َوالـَّاُس َخْؾَػُف قَِقاًما

ابـ حجر رحؿف اهلل وقال 
(31)

ـِ بَِتـِْزيؾِِفَؿا : ـَ اْلَحِديَثْق َْمِر اْلَؿْذُكقِر بَِذلَِؽ َوَجَؿَع َبْق ْٕ َوَأْكَؽَر َأْحَؿُد َكْسَخ ا

اَلَة َقاِطًدا لَِؿَرٍض ُيْرَجك ُبْرُؤُه َفِحقـَئٍِذ طَ  اتُِب الصَّ َماُم الرَّ ـِ إِْحَداُهَؿا إَِذا اْبَتَدَأ اإْلِ ُيَصؾُّقَن َخْؾَػُف َؾك َحاَلَتْق

ـَ َأْن ُيَصؾُّقا َخ  اتُِب َقائًِؿا َلِزَم اْلَؿْلُمقمِق َماُم الرَّ ْؾَػُف قَِقاًما َسَقاٌء َصَرَأ َما َيْؼَتِضل ُقُعقًدا َثاكَِقُتُفَؿا إَِذا اْبَتَدَأ اإْلِ

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف وَ 
ِّ

تِل فِل َمَرِض َمْقِت الـَّبِل ََحاِديِث الَّ ْٕ َٓ َكَؿا فِل ا َؿ َفنِنَّ َتْؼِريَرُه َصاَلَة إَِمامِِفْؿ َقاِطًدا َأْم  َسؾَّ

َٓ َيْؾَزُمفُ  اَلَة بِِفْؿ َقائًِؿا َلُفْؿ َطَؾك اْلِؼَقاِم َدلَّ َطَؾك َأكَُّف  َنَّ َأَبا َبْؽٍر اْبَتَدَأ الصَّ
ِ

ُؿ اْلُجُؾقُس فِل تِْؾَؽ اْلَحاَلِة ٕ

اَلَة َج  َؿ اْبَتَدَأ الصَّ ُوَلك َفنِكَُّف َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ ْٕ ْقا َمَعُف قَِقاًما بِِخاَلِف اْلَحاَلِة ا ْقا َخْؾَػُف َوَصؾَّ ا َصؾَّ الًِسا َفَؾؿَّ

َٓ ِسقََّؿا َوُهَق فِل َهِذِه اْلَحالَ قِ  َْصَؾ َطَدُم الـَّْسِخ  ْٕ ي َهَذا اْلَجْؿَع َأنَّ ا ِة َيْسَتْؾِزُم َدْطَقى َقاًما َأْكَؽَر َطَؾْقِفْؿ َوُيَؼقِّ

 َقاِطًدا
َ

َٓ ُيَصؾِّل َْصَؾ فِل ُحْؽِؿ اْلَؼاِدِر َطَؾك اْلِؼَقاِم َأْن  ْٕ َنَّ ا
ِ

ـِ ٕ َتْق َوَقْد ُكِسَخ إَِلك اْلُؼُعقِد فِل َحؼِّ  الـَّْسِخ َمرَّ

ـِ َوُهَق َبِعق َتْق ـْ َصؾَّك إَِماُمُف َقاِطًدا َفَدْطَقى َكْسِخ اْلُؼُعقِد َبْعَد َذلَِؽ َتْؼَتِضل ُوُققَع الـَّْسِخ َمرَّ  ٌد َوَأْبَعُد مِـْفُ َم

ا .... ثِل الشَّ ـْ ُمَحدِّ
 .....  بـ ِحبَّانَ ابـ اْلُؿـْذر واَؿة وفِِعقَّة َكاْبـ ُخَزيْ َوَقْد َقاَل بَِؼْقِل َأْحَؿَد َجَؿاَطٌة مِ

 .بـ َحْزمٍ اَوَكَذا َقاَل 

                                                                                                                                                                                                                             

 .(122/ 1) يالبخارصحقح طؾك  يحاشقة السـد (29)

 .(132/ 4شرح الـقوي )(30) 

 .(176/ 2فتح الباري ٓبـ حجر ) (31)
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وقال السـدي رحؿف اهلل 
(32)

وكذا يدل طؾك بؼاء الحؽؿ أكف قد طؾؾ يف بعض الروايات حؽؿ الؼعقد : 

الؿخؾقق فقؿا وضع بلن الؼقام طـد قعقد اإلمام مـ أفعال أهؾ فارس بعظؿائفا يعـل أكف يشبف تعظقؿ 

لتعظقؿ الخؾؼ مـ الصالة ، وٓ يخػك بؼاء هذه العؾة ، وإصؾ بؼاء الحؽؿ طـد دوام العؾة ولؾطرفقـ 

 .هفـا كؾؿات ، وما ذكركا فقف كػاية يف بقان أن دطقى الـسخ ٓ يخؾق طـ كظر

وقال إلباين رحؿف اهلل 
(33)

الة وراء اإلمام الجالس جؾقسًا مـ جعؾ َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ الص فؼد:  

 صاطتف َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، وغقر معؼقل أن يـسخ شلء مـفا. واهلل أطؾؿ. صاطة إئؿة، التل هل مـ

 

 الصالة طؾك الحصقرباٌب : 

ـِ َمالٍِؽ روى البخاري ومسؾؿ  الحديث : ـْ َأَكِس ْب َط
 (34)

َتُف ُمَؾْقَؽَة َدَطْت   َصؾَّك اهلُل ، َأنَّ َجدَّ
ِ
َرُسقَل اهلل

َقاَل َأَكٌس: َفُؼْؿُت إَِلك َحِصقٍر َلـَا، « ُققُمقا َفِِلَُصؾِّ َلُؽؿْ »َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ لَِطَعاٍم َصـََعْتُف َلُف، َفَلَكَؾ مِـُْف، ُثؿَّ َقاَل: 

 
ِ
ـْ ُصقِل َما ُلبَِس، َفـََضْحُتُف بَِؿاٍء، َفَؼاَم َرُسقُل اهلل

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َوَصَػْػُت َوالَقتِقَؿ َقِد اْسَقدَّ مِ

، ُثؿَّ اكْ  ـِ َؿ َرْكَعَتْق  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِ
ـْ َوَرائِـَا، َفَصؾَّك َلـَا َرُسقُل اهلل

 .َصَرَف َوَراَءُه، َوالَعُجقُز مِ

قال الـقوي رحؿف اهلل 
(35)

الِِح َواْلَعالِِؿ َأْهَؾ اْلَؿـِْزِل  :  ُجِؾ الصَّ فِقِف َجَقاُز الـَّافَِؾِة َجَؿاَطًة َوَتْبِريُؽ الرَّ

َْرُض َوَهَذا ُمْجَؿٌع َطَؾْقفِ )و(...بَِصاَلتِِف فِل َمـِْزلِِفؿْ  ْٕ اَلِة َطَؾك اْلَحِصقِر َوَسائِِر َما ُتـْبُِتُف ا  فِقِف َجَقاُز الصَّ

َفاَرِة ُمْسَتِؿرٌّ َحتَّك  َوفِقِف َأنَّ  ... َفاَرُة َوَأنَّ ُحْؽَؿ الطَّ َْصَؾ فِل الثَِّقاِب َواْلُبُسِط َواْلُحْصِر َوَكْحِقَها الطَّ ْٕ ا

َْفَضَؾ فِل َكَقافِِؾ الـََّفاِر َأْن َتُؽقنَ  ْٕ َؼ َكَجاَسُتُف َوفِقِف َجَقاُز الـَّافَِؾِة َجَؿاَطًة َوفِقِف َأنَّ ا ـِ َكـََقافِِؾ  َرْكعَ َتَتَحؼَّ َتْق

 مَ  ...الؾَّْقؾِ 
ِّ

بِل  اْلُؿَؿقِِّز لَِؼْقلِِف َصَػْػُت َأَكا َواْلَقتِقُؿ َوَراَءُه َوفِقِف َأنَّ لِؾصَّ
ِّ

بِل ُة َصاَلِة الصَّ ـَ َوفِقِف ِصحَّ
ْققًِػا مِ

                                                             

 .(124/ 1) يطؾك صحقح البخار يحاشقة السـد (32)

 .(90/ 1أصؾ صػة صالة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ) (33)

 .658، مسؾؿ  380البخاري  (34)
 .5/162شرح الـقوي  (35)
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ـْ َمْذَهبِـَا َوبِِف َقاَل ُجْؿُفقُر اْلُعؾَ 
ِحقُح اْلَؿْشُفقُر مِ ػِّ َوُهَق الصَّ ا َوَراَء الصَّ َكاِن َصػًّ ـِ ُيَؽقِّ ْثـَْق

ِ
َؿاِء َوفِقِف َأنَّ آ

َمامِ  ـْ َمَعَفا اْمَرَأٌة ُأْخَرى َتِؼُػ َوْحَدَها مُ ...اإْلِ َجاِل َوَأكََّفا إَِذا َلْؿ َيُؽ َرةً َوفِقِف َأنَّ اْلَؿْرَأَة َتِؼُػ َخْؾَػ الرِّ  .َتَلخِّ

 ػرد خؾػ الصػ الؿـ قؾت )أحؿد( ويف هذا الحديث دلقؾ طؾك صحة صالة
(36)

 . 

 الصالة طؾك الخؿرةباٌب : 

ـْ َمْقُؿقَكةَ ؾؿ روى البخاري ومس الحديث :  َط
(37)

َؿ   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِ
 "، َقاَلْت: َكاَن َرُسقُل اهلل

 ."َقاَلْت: َوَكاَن ُيَصؾِّل َطَؾك الُخْؿَرِة ُيَصؾِّل َوَأَكا ِحَذاَءُه، َوَأَكا َحائٌِض، َوُربََّؿا َأَصاَبـِل َثْقُبُف إَِذا َسَجَد، 

قال الـقوي رحؿف اهلل 
(38)

 َهِذِه :  
َ

ا اْلُخْؿَرُة َفبَِضؿِّ اْلَخاِء َوإِْسَؽاِن اْلِؿقِؿ َقاَل اْلَفَرِويُّ َوَغْقُرُه ِهل َأمَّ

ُجُؾ ُجْزَء َوْجِفِف فِل ُسُجقِدِه مِ   َما َيَضُع َطَؾْقِف الرَّ
َ

اَدُة َوِهل جَّ ـْ ُخقٍص َهَؽَذا َقاَلُف السَّ
ـْ َحِصقٍر َأْو َكِسقَجٍة مِ

َّٓ َهَذا اْلَؼْدَر  َٓ َتُؽقُن إِ َح َجَؿاَطٌة مِـُْفْؿ بَِلكََّفا  َْكَثُروَن َوَصرَّ ْٕ  .اْلَفَرِويُّ َوا

قال ابـ رجب رحؿف اهلل 
(39)

يف هذا الحديث دٓلة طؾك صفارة ثقاب الحائض التل تؾبسفا يف حال : 

 .تؾؽ الحال لؿ تػسد صالتف وأن الؿصؾل إذا أصابف شلء مـ ثقاهبا يفحقضفا، 

ويستدل بف أيضا طؾك أن الؿصؾل إذا حاذتف امرأة وكاكت إلك جاكبف، فنن صالتف ٓ وقال رحؿف اهلل : 

وقد كص طؾك ذلؽ سػقان الثقري وأحؿد وإسحاق، وٓ ، تػسد بذلؽ، إذا كاكت الؿرآة يف غقر صالة

فؼال مالؽ  وإكؿا اختؾػقا فقؿا إذا كاكا جؿقعا يف صالة واحدة، ولقس بقـفؿا سرتة:،  كعؾؿ فقف خالفا

والشافعل وأبق ثقر وأكثر أصحابـا: ٓ تبطؾ بذلؽ صالة واحد مـفؿا مع الؽراهة لؾرجؾ يف مصافتفا، 

 ويف التلخقر طـفا.

                                                             

 اكظر اختالف الحديث لؾشافعل )باب صالة الؿـػرد(. (36)

 .513، مسؾؿ  379البخاري  (37)
 (.209/ 3شرح الـقوي طؾك مسؾؿ )(38) 

( وحؽل إققال التل تؼقل ببطالن الصالة لؽـ أطرضت طـفا واجتزت بؼقل 3/6، ) (192/ 2فتح الباري ٓبـ رجب )(39) 

 .الجؿفقر لعدم ورود دلقؾ
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 الصالة يف الـعؾباٌب : 

ـُ َيِزيَد إَْزِديُّ َمْسَؾَؿَة َس  لَأبِ روى البخاري ومسؾؿ  الحديث : (40) ِعقُد ْب
ـَ َمالٍِؽ:  ، َقاَل: َسَلْلُت َأَكَس ْب

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ ُيَصؾِّل فِل َكْعَؾْقِف؟ َقاَل: 
ُّ

 .«َكَعؿْ »َأَكاَن الـَّبِل

 الصالة يف الخػباٌب : 

ـِ الَحاِرِث روى البخاري ومسؾؿ  الحديث : اِم ْب ـْ َهؿَّ  َط
(41)

  ، َقاَل:
ِ
ـَ َطْبِد اهلل َباَل، ُثؿَّ »َرَأْيُت َجِريَر ْب

ْقِف، ُثؿَّ َقاَم َفَصؾَّك َل َوَمَسَح َطَؾك ُخػَّ  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َصـََع مِْثَؾ »َفُسئَِؾ، َفَؼاَل: « َتَقضَّ
َّ

َرَأْيُت الـَّبِل

 .«َهَذا

صػة القضقء : أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وتؼدم حديث الؿغقرة بـ شعبة وحديث طؿر بـ الخطاب يف 

 .وسؾؿ مسح طؾك الخػقـ وصؾك

 : تػريج الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بقـ يديف يف الصالة حتك يرى بقاض إبطقفباٌب 

ـِ ُبَحْقـَةَ روى البخاري ومسؾؿ  الحديث : ـِ َمالٍِؽ اْب  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل  َط

(42)
 َصؾَّك اهلُل َطَؾقْ »، 

َّ
ِف َوَسؾََّؿ َأنَّ الـَّبِل

ـَ َيَدْيِف َحتَّك َيْبُدَو َبَقاُض إِْبَطْقفِ  َج َبْق  .«َكاَن إَِذا َصؾَّك َفرَّ

ـْ َمْقُؿقَكةَ روى مسؾؿ :   َط
(43)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ إَِذا َسَجَد َلْق َشاَءْت َبْفَؿٌة َأْن َتُؿرَّ »، َقاَلْت: 
ُّ

َكاَن الـَّبِل

ـَ َيَدْيِف  ْت َبْق  .«َلَؿرَّ

ـْ َخْؾَػُف َوَضَح إِْبَطْقفِ »ويف رواية :   .«إَِذا َسَجَد َجاَفك َحتَّك َيَرى َم

قال ابـ رجب رحؿف اهلل 
(44)

 .والؼقل باستحبابف ققل جؿفقر العؾؿاء: 

                                                             

 .555، مسؾؿ  386البخاري  (40)

 .277، مسؾؿ  387البخاري  (41)

 .495، مسؾؿ  390البخاري  (42)
كَاثوالبفؿة :  496مسؾؿ  (43) ُكقر َواإْلِ د اْلغـؿ مـ الذُّ َٓ  .ِهل َأْو

 .(244/ 7فتح الباري ٓبـ رجب ) (44)
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قال ابـ حجر 
(45)

ُجقِد َأكَُّف َيِخػُّ بَِفا اْطتَِؿاُدُه  :  اْلِحْؽَؿُة فِل اْستِْحَباِب َهِذِه اْلَفْقَئِة فِل السُّ
ُّ

َقاَل اْلُؼْرُصبِل

َْرِض َوَقاَل َغْقُرُه ُهَق َأْشبَ  ْٕ َٓ َيَتَلذَّى بُِؿاَلَقاِة ا َٓ َجْبَفُتُف َو ُر َأْكُػُف َو َٓ َيَتَلثَّ ـْ َوْجِفِف َو َقاُضِع َوَأْبَؾُغ فِل ُف بِالتَّ َط

ـُ الْ  ـِ ْب ي َْرِض َمَع ُمَغاَيَرتِِف لَِفْقَئِة اْلَؽْساَلِن َوَقاَل َكاِصُر الدِّ ْٕ ـَ ا
َْكِػ مِ ْٕ ـِ اْلَجْبَفِة َوا ُؿـِقِر فِل اْلَحاِشَقِة َتْؿؽِق

ْكَساُن اْلَقاِحُد فِل ُسُجقِدِه َكَلكَُّف َطَدٌد  اْلِحْؽَؿُة فِقِف َأْن َيْظَفَر ُكؾُّ ُطْضٍق بِـَْػِسِف َوَيَتَؿقََّز َحتَّك َيُؽقنَ  اإْلِ

َْطَضاِء َطَؾك َبْعٍض فِل ُسُجقِدِه وَ  ْٕ َٓ َيْعَتِؿَد َبْعُض ا َهَذا ِضدُّ َوُمْؼَتَضك َهَذا َأْن َيْسَتِؼؾَّ ُكؾُّ ُطْضٍق بِـَْػِسِف َو

ـِ اْلتَِصاِق َبْعِضِفْؿ بَِبْعٍض  ُػقِف مِ ـَ َحتَّك َما َوَرَد فِل الصُّ ق ـَ اْلُؿَصؾِّ تَِّحاِد َبْق
ِ

َنَّ اْلَؿْؼُصقَد ُهـَاَك إِْضَفاُر آ
ِ

ٕ

 .َكَلكَُّفْؿ َجَسٌد َواِحدٌ 

  صالة ركعتقـ خؾػ الؿؼامباٌب : 

ـِ ِديـَارٍ روى البخاري ومسؾؿ  الحديث : ـْ َطْؿِرو ْب  َط
(46)

ـْ َرُجٍؾ َصاَف بِاْلَبْقِت  ، ـَ ُطَؿَر َط  َقاَل: َسَلْلـَا اْب

 َصؾَّك اهلُل َطَؾقْ 
ُّ

َػا َوالَؿْرَوِة، َأَيْلتِل اْمَرَأَتُف؟ َفَؼاَل: َقِدَم الـَّبِل ـَ الصَّ َفَطاَف »ِف َوَسؾََّؿ، الُعْؿَرَة، َوَلْؿ َيُطْػ َبْق

َػا َوالَؿْرَوةِ  ـَ الصَّ ، َوَصاَف َبْق ـِ   ، َوَقدْ «بِاْلَبْقِت َسْبًعا، َوَصؾَّك َخْؾَػ الَؿَؼاِم َرْكَعَتْق
ِ
َكاَن َلُؽْؿ فِل َرُسقِل اهلل

 .ُأْسَقٌة َحَسـَةٌ 

 الصالة داخؾ الؽعبةباٌب : 

ـِ ُطَؿرَ روى البخاري ومسؾؿ  الحديث : ـِ اْب  َط
(47)

َة َفَدَطا : »  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َقِدَم َمؽَّ
َّ

َأنَّ الـَّبِل

ـَ َصْؾَحَة َفَػَتَح الَباَب َفَدَخَؾ  ـُ ُطْثَؿاَن ْب ـُ َزْيٍد َوُطْثَؿاُن ْب  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َوباِلٌَل َوُأَساَمُة ْب
ُّ

الـَّبِل

ًٓ َفَؼاَل: َصؾَّك « َصْؾَحَة، ُثؿَّ َأْغَؾَؼ الَباَب، َفَؾبَِث فِقِف َساَطًة، ُثؿَّ َخَرُجقا ـُ ُطَؿَر: َفَبَدْرُت َفَسَلْلُت باِلَ َقاَل اْب

 َأْن َأْسَلَلُف َكْؿ َصؾَّكفِقِف، َفُؼْؾُت: فِل 
َّ

ـُ ُطَؿَر: َفَذَهَب َطَؾل ، َقاَل: اْب ـِ ـَ إُْسُطَقاَكَتْق ؟ َقاَل: َبْق  .َأيٍّ

                                                             

 .(294/ 2فتح الباري ٓبـ حجر )(45)  

 .1234، مسؾؿ  395البخاري  (46)

 .1329، مسؾؿ  468البخاري  (47)
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 الصالة يف مرابض الغـؿباٌب : 

ـِ َمالٍِؽ روى البخاري ومسؾؿ  الحديث : ـْ َأَكِس ْب  َط
(48)

َؿ   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ُّ

ُيَصؾِّل ، َقاَل: َكاَن الـَّبِل

 .«َكاَن ُيَصؾِّل فِل َمَرابِِض الَغـَِؿ َقْبَؾ َأْن ُيْبـَك الَؿْسِجدُ »فِل َمَرابِِض الَغـَِؿ، ُثؿَّ َسِؿْعُتُف َبْعُد َيُؼقُل: 

 الصالة إلك البعقرباٌب : 

ـْ َكافِعٍ روى البخاري  الحديث :  َط
(49)

ـَ ُطَؿَر   «ُيَصؾِّل إَِلك َبِعقِرهِ »، َقاَل: َرَأْيُت اْب
َّ

، َوَقاَل: َرَأْيُت الـَّبِل

َؿ َيْػَعُؾفُ   .َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ

 الصالة إلك سرتةباٌب : 

ـِ ُطَؿرَ روى البخاري ومسؾؿ  الحديث : ـِ اْب  َط
(50)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َكاَن إَِذا : »
ِ
َأنَّ َرُسقَل اهلل

ـَ َيَدْيِف، َفُقَصؾِّل إَِلْقَفا َوالـَّاُس َوَراَءُه، َوَكاَن َيْػَعُؾ َذلَِؽ فِل َخَرَج َيْقَم الِعقِد َأَمَر  بِالَحْرَبِة، َفُتقَضُع َبْق

َػرِ  َُمَراءُ «السَّ ْٕ ـْ َثؿَّ اتََّخَذَها ا  .، َفِؿ

ـْ روى البخاري ومسؾؿ  الحديث :  َأبِل ُجَحْقَػةَ َط
(51)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقفِ : »
َّ

َوَسؾََّؿ َصؾَّك بِِفْؿ  َأنَّ الـَّبِل

ـَ َيَدْيِف الَؿْرَأةُ  ، َتُؿرُّ َبْق ـِ ، َوالَعْصَر َرْكَعَتْق ـِ ْفَر َرْكَعَتْق ـَ َيَدْيِف َطـََزٌة، الظُّ  .« َوالِحَؿارُ بِاْلَبْطَحاِء َوَبْق

ـِ  َيِزيدِ روى البخاري ومسؾؿ طـ  الحديث :  َأبِل ُطَبْقدٍ  ْب
(52)

ـِ إَْكَقِع ، َقاَل: ُكـُْت آتِل َمَع  َسَؾَؿَة ْب

الََة ِطـْ  ى الصَّ تِل ِطـَْد الُؿْصَحِػ، َفُؼْؾُت: َيا َأَبا ُمْسؾٍِؿ، َأَراَك َتَتَحرَّ َد َهِذِه َفُقَصؾِّل ِطـَْد إُْسُطَقاَكِة الَّ

ى»إُْسُطَقاَكِة، َقاَل: َفنِكِّل  َؿ َيَتَحرَّ  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
َّ

الََة ِطـَْدَها َرَأْيُت الـَّبِل  .«الصَّ

                                                             

 .524، مسؾؿ  429البخاري  (48)

 .( بالققػ طؾك ابـ طؿر5720( ، والبزار يف الؿسـد )2926العؾؾ)وقد أطؾف الدارقطـل يف  430البخاري  (49)

 .501، مسؾؿ  494البخاري  (50)
 .(بقـ يديف مـ وراء السرتة، ) 503، مسؾؿ  495البخاري  (51)

 (.وإسطقاكة: السارية)، 509، مسؾؿ  502البخاري  (52)
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 الصالة إلك السريرباٌب : 

ـْ َطائَِشةَ روى البخاري ومسؾؿ  الحديث :  َط
(53)

َلَؼْد َرَأْيُتـِل »، َقاَلْت: َأَطَدْلُتُؿقَكا بِالَؽْؾِب َوالِحَؿاِر 

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، 
ُّ

ِريِر، َفَقِجلُء الـَّبِل ِريَر، َفُقَصؾِّل، َفَلْكَرُه َأْن ُأَسـَِّحُف، ُمْضَطِجَعًة َطَؾك السَّ ُط السَّ َفَقَتَقسَّ

ـْ لَِحافِل
ِريِر َحتَّك َأْكَسؾَّ مِ ـْ قَِبِؾ ِرْجَؾِل السَّ

 .«َفَلْكَسؾُّ مِ

ـْ َطائَِشةَ ويف رواية لؾبخاري   َط
(54)

الََة، َفَؼاُلقا: َيْؼَطُعَفا ا لَؽْؾُب َوالِحَؿاُر ، َأكَُّف ُذكَِر ِطـَْدَها َما َيْؼَطُع الصَّ

ـَ »َوالَؿْرَأُة، َقاَلْت: َلَؼْد َجَعْؾُتُؿقَكا كِالًَبا،   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ ُيَصؾِّل، َوإِكِّل َلَبْقـَُف َوَبْق
َّ

َلَؼْد َرَأْيُت الـَّبِل

ِريِر، َفَتُؽقُن لِل الَحاَجُة، َفَلكْ  ًٓ الِؼْبَؾِة، َوَأَكا ُمْضَطِجَعٌة َطَؾك السَّ   .«َرُه َأْن َأْسَتْؼبَِؾُف، َفَلْكَسؾُّ اْكِسالَ
 كان يؽره أن يستؼبؾف أحد بقجفف وهق يصؾلصؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إهنا كاكت تعؾؿ أن الـبل  ك يدل طؾ

قال ابـ رجب رحؿف اهلل 
(55)

يف الحديث: دلقؾ طؾك جقاز أن يصؾل الؿصؾل إلك سرتة شاخصة مـ :

 وكظقره: الصالة إلك سرير الطػؾ وهق فقف.،  كائؿإرض، وإن كان فققفا إكسان 

 بـت زيـب أَُماَمةَ صالة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وهق حامؾ باٌب : 

ـْ َأبِل َقَتاَدَة إَْكَصاِريِّ روى البخاري ومسؾؿ  الحديث :  َط
(56)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ »، 
ِ
َأنَّ َرُسقَل اهلل

ـِ َربِقَعَة َكاَن ُيَصؾِّل َوُهَق  َبِل الَعاِص ْب
ِ

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َوٕ
ِ
َحامٌِؾ ُأَماَمَة بِـَْت َزْيـََب بِـِْت َرُسقِل اهلل

ـِ َطْبِد َشْؿٍس َفنَِذا َسَجَد َوَضَعَفا، َوإَِذا َقاَم َحَؿَؾَفا  .«ْب

                                                             

 .512، مسؾؿ  508البخاري  (53)
 .511البخاري  (54)

 .(4/73ٓبـ رجب )فتح الباري  (55)

 .543، مسؾؿ  516البخاري  (56)
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يف صالتف هل بـت ابـتف زيـب، وأبقها: أبق العاص بـ  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿهذه التل حؿؾفا الـبل 

الربقع بـ طبد العزى بـ طبد شؿس بـ طبد مـاف، وأم أبل العاص: هالة بـت خقيؾد، أخت خديجة 

 بـت خقيؾد
(57)

. 

 الصالة يف السػر

 اهلُل َطـُْفَؿاروى البخاري ومسؾؿ  الحديث :
َ

ـِ ُطَؿَر َرِضل  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل  َط

(58)
 »َقاَل: ، 

ِ
َرَأْيُت َرُسقَل اهلل

ُر الَؿْغِرَب، َحتَّك َيْجَؿَع َبْقـََفا َوبَ  َػِر ُيَمخِّ ْقُر فِل السَّ ـَ الِعَشاءِ َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ إَِذا َأْطَجَؾُف السَّ َقاَل « ْق

 اهلُل َطـُْفَؿا َيْػَعؾُ 
َ

ـُ ُطَؿَر َرِضل  ْب
ِ
ْقُر َسالٌِؿ: َوَكاَن َطْبُد اهلل  ."ُف إَِذا َأْطَجَؾُف السَّ

 اهلُل َطـْفُ روى البخاري ومسؾؿ  الحديث :
َ

ـِ َمالٍِؽ َرِضل ـْ َأَكِس ْب  َط
(59)

 َصؾَّك اهلُل »، َقاَل: 
ُّ

َكاَن الـَّبِل

ْفَر إَِلك َوْقِت الَعْصِر، َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ  َر الظُّ ْؿُس َأخَّ ُثؿَّ َيْجَؿُع َبْقـَُفَؿا، َوإَِذا َزاَغْت  إَِذا اْرَتَحَؾ َقْبَؾ َأْن َتِزيَغ الشَّ

ْفَر   .«ُثؿَّ َركَِب َصؾَّك الظُّ

ـْ  روى مسؾؿ الحديث : ـِ  ُمَعاذِ  َط  َجَبؾٍ  ْب
(60)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ فِل َغْزَوِة »، َقاَل: 
ِ
َجَؿَع َرُسقُل اهلل

ـَ  ْفِر َواْلَعْصِر، َوَبْق ـَ الظُّ َأَراَد »َقاَل: َفُؼْؾُت: َما َحَؿَؾُف َطَؾك َذلَِؽ؟ َقاَل: َفَؼاَل: « اْلَؿْغِرِب َواْلِعَشاءِ َتُبقَك َبْق

َتفُ  َٓ ُيْحِرَج ُأمَّ  .«َأْن 

 استؼبال الؼبؾةباٌب : 

 اهلُل َطـُْفَؿاروى البخاري ومسؾؿ  الحديث :
َ

ـِ َطاِزٍب َرِضل ـِ الَبَراِء ْب  َط
(61)

 َكاَن َرُسقُل ا "، َقاَل: 
ِ
هلل

 َصؾَّك  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َصؾَّك َكْحَق َبْقِت الَؿْؼِدِس، ِستََّة َطَشَر َأْو َسْبَعَة َطَشَر َشْفًرا، َوَكاَن َرُسقُل 
ِ
اهلل

                                                             

 .(4/141فتح الباري ٓبـ رجب )(57)

 .703، مسؾؿ  1091البخاري  (58)

 .704، مسؾؿ 1111البخاري  (59)

 .706مسؾؿ  (60)

 مختصرا . 525، مسؾؿ  399البخاري  (61)
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َف إَِلك الَؽْعَبِة، َفَلْكَزَل اهلُل:  َؿاءِ َقْد َكَرى َتَؼؾَُّب }اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ ُيِحبُّ َأْن ُيَقجَّ ]البؼرة:  {َوْجِفَؽ فِل السَّ

َف َكْحَق الَؽْعَبِة 144 ـَ الـَّاِس، َوُهُؿ الَقُفقُد: "[، َفَتَقجَّ
َػَفاُء مِ ُهؿْ }، َوَقاَل السُّ َّٓ ـْ 142]البؼرة:  {َما َو [ َط

تِل َكاُكقا َطؾَ  ِف الَؿْشِرُق قِْبَؾتِِفُؿ الَّ ـْ َيَش  ْقَفا، ُقْؾ لِؾَّ  َوالَؿْغِرُب َيْفِدي َم
ِّ

اُء إَِلك ِصَراٍط ُمْسَتِؼقٍؿ َفَصؾَّك َمَع الـَّبِل

ـَ إَْكَصاِر فِل َصالَِة العَ 
ْصِر َكْحَق َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َرُجٌؾ، ُثؿَّ َخَرَج َبْعَد َما َصؾَّك، َفَؿرَّ َطَؾك َقْقٍم مِ

َف َكْحَق الَؽْعَبِة،  َبْقِت الَؿْؼِدِس، َفَؼاَل: ُهَق َيْشَفُد: َأكَُّف َصؾَّك َمعَ   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َوَأكَُّف َتَقجَّ
ِ
َرُسقِل اهلل

ُفقا َكْحَق الَؽْعَبةِ  َف الَؼْقُم، َحتَّك َتَقجَّ  .َفَتَحرَّ

  روى البخاري الحديث :
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـْ َجابِِر ْب  َط

(62)
 َصؾَّك اهلُل »، َقاَل: 

ِ
َؿ ُيَصؾِّل َكاَن َرُسقُل اهلل َطَؾْقِف َوَسؾَّ

َفْت َفنَِذا َأَراَد الَػِريَضَة َكَزَل َفاْسَتْؼَبَؾ الِؼْبَؾةَ   .«َطَؾك َراِحَؾتِِف، َحْقُث َتَقجَّ
 اهلُل َطـَْفاروى البخار ي ومسؾؿ  الحديث :

َ
ـْ َطائَِشَة َرِضل  َط

(63)
 َصؾَّك اهلُل »، َقاَلْت: 

ِ
َكاَن َرُسقُل اهلل

ـَ الِؼْبَؾِة، َتُؽقُن لِل الَحاَجُة، َفَلْكَرُه َأْن أَ َطَؾْقِف َوَس  ِريِر، َوَأَكا ُمْضَطِجَعٌة َبْقـَُف َوَبْق ُققَم ؾََّؿ ُيَصؾِّل َوْسَط السَّ

 ًٓ  .«َفَلْسَتْؼبَِؾُف، َفَلْكَسؾُّ اْكِسالَ

 َطبَّاسٍ  ـِ ابْ  روى البخاري ومسؾؿ طـ الحديث :
(64)

ا َدَخَؾ  َؿ ، َقاَل: َلؿَّ  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ُّ

الـَّبِل

ـِ فِل ُقُبِؾ  ا َخَرَج َرَكَع َرْكَعَتْق َفا، َوَلْؿ ُيَصؾِّ َحتَّك َخَرَج مِـُْف، َفَؾؿَّ الَؽْعَبِة، َوَقاَل: الَبْقَت، َدَطا فِل َكَقاِحقِف ُكؾِّ

 .«َهِذِه الِؼْبَؾةُ »

ـِ ُطَؿَر رَ روى البخاري ومسؾؿ  الحديث : ـِ اْب  اهلُل َطـُْفَؿاَط
َ

 ِضل
(65)

ْبَح فِل  ، َبْقـَا الـَّاُس ُيَصؾُّقَن الصُّ

َؿ ُقْرآًكا: َأْن َيْسَتْؼبَِؾ الَؽْعَبَة  "َمْسِجِد ُقَباٍء، إِْذ َجاَء َجاٍء َفَؼاَل:   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِّ

َأْكَزَل اهلُل َطَؾك الـَّبِل

ُفقا إِ   "َلك الَؽْعَبِة َفاْسَتْؼبُِؾقَها، َفَتَقجَّ

                                                             

 .400البخاري  (62)

 .512، مسؾؿ  6276البخاري  (63)
 .1330، مسؾؿ  398البخاري  (64)
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ويف الباب أحاديث أخر وهذا مؼطقع بصحتف بؾ إكف متقاتر طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أكف كان 

 يستؼبؾ الؼبؾة.

  فع القديـ يف الصالةر باٌب :

ـْ روى البخاري ومسؾؿ  الحديث :  اهلُل َطـُْفَؿاَط
َ

ـَ ُطَؿَر َرِضل  ْب
ِ
َطْبَد اهلل

 (66)
 َصؾَّك  َأنَّ َرُسقَل  "   :

ِ
اهلل

ُكقِع، الََة، َوإَِذا َكبََّر لِؾرُّ ـَ  اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َكاَن َيْرَفُع َيَدْيِف َحْذَو َمـْؽَِبْقِف إَِذا اْفَتَتَح الصَّ
َوإَِذا َرَفَع َرْأَسُف مِ

ـْ َحِؿَدُه، رَ  ُكقِع، َرَفَعُفَؿا َكَذلَِؽ َأْيًضا، َوَقاَل: َسِؿَع اهلُل لَِؿ َٓ َيْػَعُؾ َذلَِؽ فِل الرُّ بَّـَا َوَلَؽ الَحْؿُد، َوَكاَن 

ُجقِد   ."السُّ

ـْ َأبِل قِالََبةَ روى البخاري ومسؾؿ  الحديث :  َط
(67)

ـَ الُحَقْيِرِث  إَِذا َصؾَّك َكبََّر َوَرَفَع »، َأكَُّف َرَأى َمالَِؽ ْب

ُكقِع َرَفَع َيَدْيفِ َيَدْيِف، َوإَِذا َأَراَد َأْن َيْرَكَع َرَفَع َيَدْيِف،  ـَ الرُّ
 َصؾَّك «َوإَِذا َرَفَع َرْأَسُف مِ

ِ
َث َأنَّ َرُسقَل اهلل ، َوَحدَّ

 .اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َصـََع َهَؽَذا

ـِ َطَطاءٍ روى البخاري  الحديث : ـِ َطْؿِرو ْب ِد ْب ـْ ُمَحؿَّ  َط
(68)

ـْ َأْصَحاِب 
، َأكَُّف َكاَن َجالًِسا َمَع َكَػٍر مِ

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفَؼاَل َأُبق ُحؿَ ا
ِّ

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفَذَكْرَكا َصالََة الـَّبِل
ِّ

: َأَكا لـَّبِل اِطِديُّ ْقٍد السَّ

َؿ   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِ
َعَؾ َيَدْيِف ِحَذاَء َمـْؽَِبْقِف، َوإَِذا َرَكَع َرَأْيُتُف إَِذا َكبََّر َج »ُكـُْت َأْحَػَظُؽْؿ لَِصالَِة َرُسقِل اهلل

ـْ ُرْكَبَتْقِف، ُثؿَّ َهَصَر َضْفَرُه، َفنَِذا َرَفَع َرْأَسُف اْسَتَقى َحتَّك َيُعقَد ُكؾُّ َفَؼاٍر َمؽَ 
ـَ َيَدْيِف مِ اَكُف، َفنَِذا َسَجَد َأْمَؽ

َٓ َقابِِضِفَؿا، وَ  ـِ َوَضَع َيَدْيِف َغْقَر ُمْػَتِرٍش َو ْكَعَتْق اْسَتْؼَبَؾ بَِلْصَراِف َأَصابِِع ِرْجَؾْقِف الِؼْبَؾَة، َفنَِذا َجَؾَس فِل الرَّ

                                                                                                                                                                                                                             

 .526، مسؾؿ  4488البخاري  (65)

 .390، مسؾؿ  735البخاري  (66)

 .391والؾػظ لف ، مسؾؿ  737البخاري  (67)

 .828البخاري  (68)
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َم ِرْجَؾُف الُقْسَرى، َوكَ  ْكَعِة أِخَرِة َقدَّ َصَب َجَؾَس َطَؾك ِرْجؾِِف الُقْسَرى، َوَكَصَب الُقْؿـَك، َوإَِذا َجَؾَس فِل الرَّ

 .«تِفِ إُْخَرى َوَقَعَد َطَؾك َمْؼَعدَ 

 ِطَظاُم الظَّْفرِ 
َ

 اْلَػَؼاُر بَِػْتِح اْلَػاِء َواْلَؼاِف َجْؿُع َفَؼاَرٍة َوِهل
(69)

. 

ـِ َأبِل َصالٍِب  (رفع القديـ)روى البخاري  الحديث :  ْب
ِّ

ـْ َطؾِل  َط
(70)

 اهلُل َتَعاَلك َطـُْف َأنَّ َرُسقَل 
َ

، َرِضل

َؿ: َكانَ   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِ
اَلِة َحْذَو َمـْؽَِبْقِف ، َوإَِذا َأَراَد َأْن َيْرَكَع ، َوإَِذا َرَفَع  اهلل َيْرَفُع َيَدْيِف إَِذا َكبََّر لِؾصَّ

ـِ َفَعَؾ مِْثَؾ َذلَِؽ  ْكَعَتْق ـَ الرَّ
ُكقِع ، َوإَِذا َقاَم مِ ـَ الرُّ

  .َرْأَسُف مِ

ـْ  َأبِل طـ روى البخاري يف )رفع القديـ( الحديث : ـِ ُحْجٍر  َط َوائِِؾ ْب
(71)

 »، َقاَل: 
ِّ

ْقُت َمَع الـَّبِل َصؾَّ

ـَ َأَراَد أَ  اَلَة َوَرَفَع َيَدْيِف، ُثؿَّ َرَفَع َيَدْيِف ِحق ـَ اْفَتَتَح الصَّ َؿ َفَؽبََّر ِحق ْن َيْرَكَع ، َوَبْعَد َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ُكقعِ   .«الرُّ

 إلك رفع القديـ لؾبخاريومـ أراد التقسع يف هذ الباب فؾقرجع 

 لؿ يختؾػ أهؾ العؾؿ أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كان يرفع يديف إذا افتتح الصالة
(72)

 . 

قال ابـ قدامة رحؿف اهلل 
(73)

َوُهَق  ...ْكتَِفاُؤُه ِطـَْد اْكتَِفائِفِ َوَيُؽقُن اْبتَِداُء َرْفِعِف ِطـَْد اْبتَِداِء َتْؽبِقِرِه، َوا: 

ـِ َطـْفُ  َواَيَتْق ، َوإِْسَحاَق، َوَمالٍِؽ فِل إْحَدى الرِّ
ِّ

افِِعل ـِ اْلُؿَباَرِك، َوالشَّ  َمْذَهُب اْب

قال الـقوي رحؿف اهلل 
(74)

َوَمْذَهِب اْلَجَؿاِهقِر َأكَُّف َيْرَفُع َيَدْيِف َحْذَو َمـْؽَِبْقِف بَِحْقُث ُتَحاِذي َأْصَراَف :

 ُأُذَكْقِف َوَراَحَتاُه َمـْؽَِبْقِف َفَفَذا
ْ

َمْعـَك َقْقلِِفْؿ َحْذَو  َأَصابِِعِف ُفُروَع ُأُذَكْقِف َأْي َأْطَؾك ُأُذَكْقِف َوإِْبَفاَماُه َشْحَؿَتل

                                                             

 .(308/ 2فتح الباري ٓبـ حجر )(69) 

 (.9، 1رفع القديـ) يف حسـ : البخاري (70)

 .11 رفع القديـيف  حسـ : البخاري (71)
 .(6/ 2) اإلشراف طؾك مذاهب العؾؿاء(72) 

 .1/358الؿغـل  (73)
 .(95/ 4شرح الـقوي )(74) 
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 َوَأبِل َحـِقَػَة َوَأْحَؿُد َواْلُعَؾَؿاءُ  ...َبْقفِ َمـْؽِ 
ِّ

افِِعل ْحَراِم َواِجَبٌة ِطـَْد َمالٍِؽ َوالثَّْقِريِّ َوالشَّ ـَ َوَتْؽبِقَرُة اإْلِ
ًة مِ  َكافَّ

 اهلُل َطـُْفؿْ 
َ

ـْ َبْعَدُهْؿ َرِضل ـَ َفَؿ َحاَبِة َوالتَّابِِعق  .الصَّ

 باٌب : صػة رفع القديـ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  أبق داود  وىر الحديث :  َط
(75)

َؿ   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِ
إَِذا َدَخَؾ فِل »، َقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل

ا اَلِة َرَفَع َيَدْيِف َمدًّ  . «الصَّ

 باٌب : التؽبقر يف الصالة 

ـِ روى البخاري ومسؾؿ  الحديث : ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ـْ َأبِل َبْؽِر ْب  َط
(76)

َكاَن »َأكَُّف َسِؿَع َأَبا ُهَرْيَرَة، َيُؼقُل: ، 

ـَ َيرْ  ـَ َيُؼقُم، ُثؿَّ ُيَؽبُِّر ِحق اَلِة ُيَؽبُِّر ِحق  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ إَِذا َقاَم إَِلك الصَّ
ِ
ُثؿَّ َيُؼقُل: « َكعُ َرُسقُل اهلل

ـَ ا»
ـَ َيْرَفُع ُصْؾَبُف مِ ـْ َحِؿَدُه ِحق ُكقعِ َسِؿَع اهلُل لَِؿ َربَّـَا َوَلَؽ اْلَحْؿُد، ُثؿَّ ُيَؽبُِّر »ُثؿَّ َيُؼقُل: َوُهَق َقاِئٌؿ « لرُّ

ـَ َيْرفَ  ـَ َيْسُجُد، ُثؿَّ ُيَؽبُِّر ِحق ـَ َيْرَفُع َرْأَسُف، ُثؿَّ ُيَؽبُِّر ِحق ـَ َيْفِقي َساِجًدا، ُثؿَّ ُيَؽبُِّر ِحق ُع َرْأَسُف، ُثؿَّ َيْػَعُؾ ِحق

ـَ اْلَؿْثـَك َبْعَد اْلُجُؾقسِ مِْثَؾ َذلَِؽ فِل 
ـَ َيُؼقُم مِ َفا َحتَّك َيْؼِضَقَفا َوُيَؽبُِّر ِحق اَلِة ُكؾِّ ُثؿَّ َيُؼقُل: َأُبق ُهَرْيَرَة « الصَّ

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ »
ِ
َْشَبُفُؽْؿ َصاَلًة بَِرُسقِل اهلل َٕ  مالؽ بـ الحقيرث وسبؼ حديث .«إِكِّل 

 «َربَّـَا َلَؽ الَحْؿدُ »ورواية البخاري : 

قال الـقوي رحؿف اهلل 
(77)

ُكقِع فاكف يؼقل :  ـَ الرُّ
َّٓ فِل َرْفِعِف مِ فِقِف إِْثَباُت التَّْؽبِقِر فِل ُكؾِّ َخْػٍض َوَرْفٍع إِ

َمِة َوَقْد َكاَن  َْطَصاِر اْلُؿَتَؼدِّ ْٕ ـَ ا
ـِ َأبِل سؿع اهلل لؿـ حؿد َوَهَذا ُمْجَؿٌع َطَؾْقِف اْلَقْقَم َومِ فِقِف ِخاَلٌف فِل َزَم

َّٓ لِْْلِْحَراِم َوَبْعُضُفْؿ َيِزيُد َطَؾْقِف َبْعَض َما َجاَء فِل َحِديِث َأبِل ُهَرْيَرَة  هريرة وكان بعضفؿ ٓ يرى التَّْؽبِقَر إِ

َْشَبُفُؽْؿ َوَكاَن همٓء لؿ يبؾغفؿ فعؾ الرسقل َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َولَِفَذا َكاَن َأُبق  َٕ ُهَرْيَرَة َيُؼقُل إِكِّل 

                                                             

 .753حسـ : روى أبق داود (75) 

 والؾػظ لف. 392، مسؾؿ  789البخاري  (76)

 .(98/ 4شرح الـقوي ) (77)
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 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َواْسَتَؼرَّ اْلَعَؿُؾ َطَؾك َما فِل َحِديِث َأبِل ُهَرْيَرَة 
ِ
ن أواطؾؿ  ...َصاَلًة بَِرُسقِل اهلل

ـْ َفاهتؽبقرة آحرام واجبة وما طد
ْت َصاَلُتُف َلؽِ ـَِّة َهَذا ا ُسـٌَّة َلْق َتَرَكُف َصحَّ َتْتُف اْلَػِضقَؾُة َوُمَقاَفَؼُة السُّ

ًة إٓ َمذْ  ـِ َطـُْف َأنَّ َجِؿقَع التَّْؽبِقَراِت أَهُب اْلُعَؾَؿاِء َكافَّ َواَيَتْق حؿد بـ حـبؾ رضل اهلل طـف يف إِْحَدى الرِّ

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ 
َّ

َؿُف َواِجَباتَِفا َفَذَكَر مـفاَواِجَبٌة َوَدلِقُؾ اْلُجْؿُفقِر َأنَّ الـَّبِل اَلَة َفَعؾَّ  الصَّ
َّ

َْطَرابِل ْٕ َؿ ا  َؿ َطؾَّ
َٓ َيُجقُز التَّْلِخقُر َطـْفُ  ْحَراِم َوَلْؿ َيْذُكْر َما َزاَد َوَهَذا َمْقِضُع اْلَبَقاِن َوَوْقُتُف َو حقـ  يؽرب) وققلف، َتْؽبِقَرَة اإْلِ

ـَ اْلَؿْثـَكَيْفِقي َساِجًدا ُثؿَّ ُيَؽبُِّر حِ 
ـَ َيُؼقُم مِ ـَ َيْرَفُع َوُيَؽبُِّر ِحق َهَذا َدلِقٌؾ َطَؾك ُمَؼاَرَكِة التَّْؽبِقِر لَِفِذِه  (ق

ًة  .... اْلَحَرَكاِت    .َوَدلِقُؾ اْلُجْؿُفقِر َضاِهُر اْلَحِديِث  ...َهَذا َمْذَهُبـَا َوَمْذَهُب اْلُعَؾَؿاِء َكافَّ

وقال الرتمذي رحؿف اهلل 
(78)

ـْ :    َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َوَم
ِّ

ـْ َأْصَحاِب الـَّبِل
َوُهَق َقْقُل َأْهِؾ الِعْؾِؿ مِ

ُجقدِ  ُكقِع َوالسُّ ُجُؾ َوُهَق َيْفِقي لِؾرُّ  .َبْعَدُهْؿ، َقاُلقا: ُيَؽبُِّر الرَّ

 روى البخاري ومسؾؿ  الحديث :
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ِف ْب ـْ ُمَطرِّ  َط

(79)
ـِ َأبِل َصالٍِب ، َقاَل: َص   ْب

ِّ
ْقُت َخْؾَػ َطؾِل ؾَّ

 ، ـٍ ـُ ُحَصْق  اهلُل َطـُْف َأَكا َوِطْؿَراُن ْب
َ

ـِ »َرِضل ْكَعَتْق ـَ الرَّ
َفَؽاَن إَِذا َسَجَد َكبََّر، َوإَِذا َرَفَع َرْأَسُف َكبََّر َوإَِذا َكَفَض مِ

الََة َأَخَذ بَِقِدي ِطْؿَرانُ «َكبَّرَ  ا َقَضك الصَّ ٍد َصؾَّك اهلُل  ، َفَؾؿَّ َركِل َهَذا َصالََة ُمَحؿَّ ، َفَؼاَل: َقْد َذكَّ ـٍ ـُ ُحَصْق ْب

َؿ  ٍد َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ  -َطَؾْقِف َوَسؾَّ  .-َأْو َقاَل: َلَؼْد َصؾَّك بِـَا َصالََة ُمَحؿَّ

ـْ ِطْؽِرَمةَ روى البخاري  الحديث :  َط
(80)

ُيَؽبُِّر فِل ُكؾِّ َخْػٍض َوَرْفٍع، »الَؿَؼاِم،  ، َقاَل: َرَأْيُت َرُجاًل ِطـْدَ 

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف «َوإَِذا َقاَم َوإَِذا َوَضعَ 
ِّ

 اهلُل َطـُْف، َقاَل: َأَوَلْقَس تِْؾَؽ َصالََة الـَّبِل
َ

ـَ َطبَّاٍس َرِضل ، َفَلْخَبْرُت اْب

َٓ ُأمَّ َلَؽ   .َوَسؾََّؿ، 

                                                             

 .254ســ الرتمذي  (78)

 .393، مسؾؿ  786البخاري  (79)

 .787البخاري  (80)
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ويف رواية 
(81)

ْقُت   َة، َقاَل: َصؾَّ ـَ َتْؽبِقَرةً »َخْؾَػ َشْقٍخ بَِؿؽَّ ـِ َوِطْشِري ـِ َطبَّاٍس: إِكَُّف «َفَؽبََّر ثِـَْتْق ْب
ِ

، َفُؼْؾُت ٓ

َؽ   .«ُسـَُّة َأبِل الَؼاِسِؿ َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ »َأْحَؿُؼ، َفَؼاَل: َثؽَِؾْتَؽ ُأمُّ

 عف مـ السجقد خاصة.وبالرفع: رف، مراده بالخػض: خػض الرأس لؾركقع والسجقد

 وبالقضع: وضع الرأس لؾسجقد، وبالؼقام: ققامف مـ السجقد ومـ التشفد إول إلك الركعة إخرى

(82)
. 

ـِ الَحاِرِث روى البخاري  الحديث : ـْ َسِعقِد ْب  َط
(83)

ـَ »، َقاَل: َصؾَّك َلـَا َأُبق َسِعقٍد  َفَجَفَر بِالتَّْؽبِقِر ِحق

ـَ 
ـِ َرَفَع َرْأَسُف مِ ْكَعَتْق ـَ الرَّ

ـَ َقاَم مِ ـَ َرَفَع َوِحق ـَ َسَجَد َوِحق ُجقِد، َوِحق  « السُّ
َّ

َوَقاَل: َهَؽَذا َرَأْيُت الـَّبِل

 .َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ 

 وفقف جفر الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بالتؽبقر . 

  قبؾ الركقعوضع القؿـك طؾك القسرى باٌب : 

ـِ ُحْجرٍ طـ روى مسؾؿ  الحديث :  َوائِِؾ ْب
(84)

ـَ  ": َأكَُّف   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َرَفَع َيَدْيِف ِحق
َّ

َرَأى الـَّبِل

ا َأَراَد  اَلِة َكبََّر، ُثؿَّ اْلَتَحَػ بَِثْقبِِف، ُثؿَّ َوَضَع َيَدُه اْلُقْؿـَك َطَؾك اْلُقْسَرى، َفَؾؿَّ َأْن َيْرَكَع َأْخَرَج َدَخَؾ فِل الصَّ

ـْ َحِؿَدُه َرَفَع َيَدْيفِ يَ  ا َقاَل: َسِؿَع اهلُل لَِؿ ـَ الثَّْقِب، ُثؿَّ َرَفَعُفَؿا، ُثؿَّ َكبََّر َفَرَكَع، َفَؾؿَّ
ا، َسَجَد َسَجَد َدْيِف مِ  َفَؾؿَّ

ْقِف  ـَ َكػَّ  "َبْق

                                                             

 .788البخاري  (81)

 .(149/ 7فتح الباري ٓبـ رجب )(82) 

 ، ويف السـد فؾقح بـ سؾقؿان.825صحقح البخاري  (83)

 .401مسؾؿ  (84)
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قال الـقوي رحؿف اهلل 
(85)

َٓ ُيْبطُِؾَفا لَِؼْقلِِف َكبََّر ُثؿَّ اْلَتَحَػ فِقِف َفَقائُِد مِـَْفا َأنَّ اْلَعَؿَؾ اْلَؼؾِقَؾ فِل :   اَلِة  الصَّ

ْفِع مِـُْف َوفِقِف ا ُكقِع َوِطـَْد الرَّ اَلِة َوِطـَْد الرُّ ُخقِل فِل الصَّ ْستِْحَباُب َكْشِػ َوفِقِف اْستِْحَباُب َرْفِع َيَدْيِف ِطـَْد الدُّ

ْفِع َوَوْضِعِفَؿا فِل السُّ  ـِ ِطـَْد الرَّ َْرِض َحْذَو َمـْؽَِبْقِف َواْستِْحَباُب َوْضِع اْلُقْؿـَك َطَؾك اْلَقَدْي ْٕ ُجقِد َطَؾك ا

تِِف َهَذا َمْذَهُبـَا اْلَؿْشُفقُر وَ  ْحَراِم َوَيْجَعُؾُفَؿا َتْحَت َصْدِرِه َفْقَق ُسرَّ بِِف َقاَل اْلُجْؿُفقُر اْلُقْسَرى َبْعَد َتْؽبِقَرِة اإْلِ

ـْ َأْصَحابِـَا َيْجَعُؾُفَؿا َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة 
ـُ َراَهَقْيِف َوَأُبق إِْسَحاَق اْلَؿْرَوِزيُّ مِ َوُسْػَقاُن الثَّْقِريُّ َوإِْسَحاُق ْب

تِفِ  َٓ ترجقح وهبذا ... َتْحَت ُسرَّ ـِ َوِرَواَيٌة َثالَِثٌة َأكَُّف ُمَخقٌَّر َبْقـَُفَؿا َو ـْ َأْحَؿَد ِرَواَيَتاِن َكاْلَؿْذَهَبْق قال  َوَط

ـْ َمالٍِؽ َرِحَؿُف اهلُل ِرَواَيَتاِن إِْحَداُهَؿا َيَضُعُفَؿا َتْحَت َصْدِرِه َوالثَّاكَِقةُ  ُيْرِسُؾُفَؿا  إوزاطل وبـ اْلُؿـِْذِر َوَط

َْشَفُر ِطـَْدهُ  ْٕ  ا
َ

ُْخَرى َوَهِذِه ِرَواَيُة ُجْؿُفقِر َأْصَحابِِف َوِهل ْٕ َٓ َيَضُع إِْحَداُهَؿا َطَؾك ا ْقِث  ؿْ َو  َمْذَهُب الؾَّ
َ

َوِهل

ْرَساِل فِل اْلَػْرِض َوُهَق  ـْ َمالٍِؽ َرِحَؿُف اهلُل َأْيًضا اْستِْحَباُب اْلَقْضِع فِل الـَّْػِؾ َواإْلِ ـِ َسْعٍد َوَط ِذي ْب الَّ

ُة اْلُجْؿُفقِر فِل اْستِْحَباِب َوْضِع اْلقَ  ـْ َأْصَحابِِف َوُحجَّ
َحُف اْلَبْصِريُّقَن مِ َؿاِل َحِديُث َوائٍِؾ َرجَّ ـِ َطَؾك الشِّ ِؿق

 اهلُل َطـُْف َقاَل َكاَن الـَّاُس ُيْمَمُروَن َأنْ 
َ

ـِ َسْعٍد َرِضل ـْ َسْفِؾ ْب  َيَضَع اْلَؿْذُكقُر ُهـَا َوَحِديُث َأبِل َحاِزٍم َط

اَلِة َقاَل َأُبق َحاِزٍم  ُجُؾ اْلَقَد اْلُقْؿـَك َطَؾك ِذَراَطْقِف فِل الصَّ  َصؾَّك اهلُل الرَّ
ِّ

َّٓ َيـِْؿل َذلَِؽ إَِلك الـَّبِل َٓ َأْطَؾُؿُف إِ َو

 َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َرَواُه اْلُبَخاِريُّ 
(86)

 .َوَهَذا َحِديٌث َصِحقٌح َمْرُفقعٌ  

 .أحاديث وضع القديـ طؾك الصدر تحت سرتف أو فققفا ضعقػة ٓ تثبت (أحؿد)قؾت 

قال ابـ الؿـذر رحؿف اهلل  
(87)

 : 
ِّ

ـِ الـَّبِل ِذي َيَضُع َطَؾْقِف اْلَقَد َخَبٌر َيْثُبُت، َط َوَقاَل َقائٌِؾ: َلْقَس فِل اْلَؿَؽاِن الَّ

ِة، َوإِْن َشاَء َفْقَقَفا رَّ  .َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفنِْن َشاَء َوَضَعُفَؿا َتْحَت السُّ

                                                             

 .(114/ 4شرح الـقوي ) (85)

 .740البخاري  (86)
 .(94/ 3إوسط )(87) 
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ـِ ُحْجرٍ  داود ويف رواية ٕبل ـْ َوائِِؾ ْب  َط
(88)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف  ،
ِ
َْكُظَرنَّ إَِلك َصاَلِة َرُسقِل اهلل َٕ َقاَل: ُقْؾُت: 

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ 
ِ
َفاْسَتْؼَبَؾ اْلِؼْبَؾَة َفَؽبََّر َفَرَفَع َيَدْيِف َحتَّك »َوَسؾََّؿ َكْقَػ ُيَصؾِّل، َقاَل: َفَؼاَم َرُسقُل اهلل

ا َأَراَد َأْن َيْرَكَع َرَفَعُفَؿا مِْثَؾ َذلَِؽ، ُثؿَّ َوَضَع َيَدْيِف َطَؾك ُرْكبَ َحاَذَتا ُأُذَكْقِف، ثُ  ا ؿَّ َأَخَذ ِشَؿاَلُف بَِقِؿقـِِف َفَؾؿَّ َتْقِف، َفَؾؿَّ

ا َسَجَد َوَضَع َرْأَسُف بَِذلَِؽ اْلَؿـِْزِل مِ  ُكقِع َرَفَعُفَؿا، مِْثَؾ َذلَِؽ َفَؾؿَّ ـَ الرُّ
ـِ َيَدْيِف، ُثؿَّ َجَؾَس َرَفَع َرْأَسُف مِ ـْ َبْق

ـَ َطَؾك َفخِ  َْيَؿ ْٕ ِذِه اْلُقْؿـَك َفاْفَتَرَش ِرْجَؾُف اْلُقْسَرى َوَوَضَع َيَدُه اْلُقْسَرى َطَؾك َفِخِذِه اْلُقْسَرى َوَحدَّ مِْرَفَؼُف ا

ـِ َوَحؾََّؼ َحْؾَؼةً  ْبَفاَم َواْلقُ َوَرَأْيُتُف َيُؼقُل: َهَؽَذا َوَحؾََّؼ « َوَقَبَض ثِـَْتْق بَّاَبةِ بِْشٌر اإْلِ  .ْسَطك َوَأَشاَر بِالسَّ

ويف هذا الحديث استؼبال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الؼبؾة والتؽبقر ورفع القديـ وأخذ يؿقـف بشؿالف 

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ولعؾ يف هذا الحديث فقائد أخرى ستليت يف مقاضعفا وسـحقؾ طؾقف إن شاء اهلل 

 تعالك.

ـِ َطبَّاسٍ ابـ حبان  ورى ث :الحدي ـِ اْب   َط
(89)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َقاَل:  
ِ
إِكَّا َمْعَشَر »، َأنَّ َرُسقَل اهلل

َْكبَِقاِء ُأمِْرَكا َأْن كُ  ْٕ َؾ ا َر ُسُحقَرَكا، َوُكَعجِّ  .«فِْطَرَكا، َوَأْن ُكْؿِسَؽ بَِلْيَؿاكِـَا َطَؾك َشَؿائِؾِـَا فِل َصاَلتِـَا َمخِّ

  .)صحقح(

 ولؿ تذكر صػة القضع

 ؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أمامف وهق يصؾلكظر الـبل صباٌب : 

ـِ َمالٍِؽ روى البخاري  الحديث : ـْ َأَكِس ْب  َط
(90)

 َصؾَّك اهلُل 
ُّ

 ، َقاَل: َصؾَّك َلـَا الـَّبِل
َ

َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، ُثؿَّ َرقِل

الََة الَجـََّة َوالـَّاَر »الِؿـَْبَر، َفَلَشاَر بَِقَدْيِف قَِبَؾ قِْبَؾِة الَؿْسِجِد، ُثؿَّ َقاَل:  ْقُت َلُؽُؿ الصَّ َلَؼْد َرَأْيُت أَن ُمـُْذ َصؾَّ

ـِ فِل قِْبَؾِة َهَذا الِجَداِر، َفَؾْؿ َأَر َكالَقْقِم فِ  رِّ ُمَؿثََّؾَتْق  .َثالًَثا« ل الَخْقِر َوالشَّ

                                                             

 .726صحقح : أبق داود  (88)

 .1770صحقح : ابـ حبان  (89)

 .749البخاري  (90)
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ـْ ومسؾؿ وروى البخاري  الحديث :  اهلُل َطـُْفَؿا َط
َ

ـِ َطبَّاٍس َرِضل  ْب
ِ
 َطْبِد اهلل

(91)
ْؿُس  ، َقاَل: َخَسَػِت الشَّ

، رَ 
ِ
 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفَصؾَّك، َقاُلقا: َيا َرُسقَل اهلل

ِ
َأْيـَاَك َتـَاَوْلَت َشْقًئا فِل َطَؾك َطْفِد َرُسقِل اهلل

ََكْؾُتْؿ مِـُْف َما »َمَؼامَِؽ، ُثؿَّ َرَأْيـَاَك َتَؽْعَؽْعَت، َقاَل:  َٕ إِكِّل ُأِريُت الَجـََّة، َفَتـَاَوْلُت مِـَْفا ُطـُْؼقًدا، َوَلْق َأَخْذُتُف 

ْكَقا  .«َبِؼَقِت الدُّ

قال ابـ رجب رحؿف اهلل 
(92)

َطَؾك أن رفع بصر الؿصؾل إلك َما َبْقـ يديف، ومد يده ويف الَحِدْيث: دلقؾ :

 لتـاول شلء قريب مِـُْف ٓ يؼدح فِل صالتف.

َوَلَؼْد َرَأْيُت َجَفـََّؿ »ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـدما كان يصؾل صالة الؽسقف  الحديث :

ْرُت  ـَ َرَأْيُتُؿقكِل َتَلخَّ  ومسؾؿ البخاريرواه  «َيْحطُِؿ َبْعُضَفا َبْعًضا، ِحق
(93)

. 

قال ابـ بطال رحؿف اهلل 
(94)

مقضع سجقده  وقال مالؽ: يـظر إلك إمامف ولقس طؾقف أن يـظر إلك:  

 مقضع كظره حًدا، وأحاديث هذا الباب حجة لؿالؽ. وهق قائؿ، وٓ يحد يف

ـِ َمالٍِؽ روى البخاري  الحديث : ـْ َأَكِس ْب  َط
(95)

َكاَن قَِراٌم لَِعائَِشَة َسَتَرْت بِِف َجاكَِب َبْقتَِفا، َفَؼاَل  قال : ،

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ: 
ُّ

َٓ َتَزاُل َتَصاِويُرُه َتْعِرُض فِل َصالَتِل لَأمِقطِ »الـَّبِل  .«َطـَّا قَِراَمِؽ َهَذا، َفنِكَُّف 

قال ابـ رجب رحؿف اهلل 
(96)

ثقب مـ صقف، فقف ألقان مـ العفقن، ويتخذ ))الؼرام(( : ققؾ: أكف : 

وقال الخطابل: هق سرت رققؼ. قال: ويشبف أن تؽقن طائشة سرتت بف مقضعا كان طقرة ،  سرتا، أو كؾة

: حديث )الؼائؾ ابـ رجب(  قؾت،  طـ سرت الجدر -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ  -مـ بقتفا: لـفل الـبل 

                                                             

 .907، مسؾؿ والؾػظ لف  748البخاري  (91)

 .(440/ 6)فتح الباري ٓبـ رجب  (92)

 .901، مسؾؿ  1212البخاري  (93)

 .(363/ 2) يشرح صحقح البخار (94)

 .374البخاري  (95)
 .(425/ 2فتح الباري ٓبـ رجب ) (96)
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وفقف: دلقؾ طؾك أن الؿصؾل ٓ يـبغل أن يرتك بقـ يديف ما ...  عقػالـفل طـ سرت الجدر إسـاده ض

ويستدل بحديث طائشة هذا طؾك كراهة الصالة إلك التصاوير  ...يشغؾف الـظر إلقف طـ صالتف

الؿـصقبة: فنن يف ذلؽ مشاهبة لؾـصارى وطباد إصـام الؿصؾقـ لفا، وٓ يرتك يف الؿسجد صقرة يف 

 بـاء.

 ستػتاح باٌب : أدطقة آ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ روى البخاري ومسؾؿ  الحديث :  َط
(97)

َؿ، إَِذا   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِ
، َقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل

ل َأَرَأْيَت   بَِلبِل َأْكَت َوُأمِّ
ِ
اَلِة، َسَؽَت ُهـَقًَّة َقْبَؾ َأْن َيْؼَرَأ، َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل ـَ  َكبََّر فِل الصَّ ُسُؽقَتَؽ َبْق

ـَ اْلَؿْشِرِق  "التَّْؽبِقِر َواْلِؼَراَءِة، َما َتُؼقُل؟ َقاَل  ـَ َخَطاَياَي َكَؿا َباَطْدَت َبْق َأُققُل: الؾُفؿَّ َباِطْد َبْقـِل َوَبْق

َكسِ  ـَ الدَّ
َْبَقُض مِ ْٕ ك الثَّْقُب ا ـْ َخَطاَياَي َكَؿا ُيـَؼَّ

ـِل مِ ـْ َخَطاَياَي َواْلَؿْغِرِب، الؾُفؿَّ َكؼِّ
، الؾُفؿَّ اْغِسْؾـِل مِ

 ."بِالثَّْؾِج َواْلَؿاِء َواْلَبَرِد 

ـِ َأبِل َصالٍِب روى مسؾؿ  الحديث :  ْب
ِّ

ـْ َطؾِل  َط
(98)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َأكَُّف َكاَن إَِذا 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل ، َط

اَلِة، َقاَل:   لِ »َقاَم إَِلك الصَّ
َ

ْفُت َوْجِفل ، إِنَّ َوجَّ ـَ ـَ اْلُؿْشِركِق
َْرَض َحـِقًػا، َوَما َأَكا مِ ْٕ َؿاَواِت َوا ؾَِّذي َفَطَر السَّ

َٓ َشِريَؽ َلُف، وَ   ، ـَ ِف َربِّ اْلَعاَلِؿق  بَِذلَِؽ ُأمِْرُت َصاَلتِل، َوُكُسؽِل، َوَمْحَقاَي، َوَمَؿاتِل لِؾَّ

ـَ   ـَ  َوَأَكا مِ  اْلُؿْسؾِِؿق
(99)

َّٓ َأْكَت َأْكَت َربِّل، َوَأَكا َطْبُدَك، َضَؾْؿُت َكْػِسل،  َٓ إَِلَف إِ ، الؾُفؿَّ َأْكَت اْلَؿؾُِؽ 

ـِ  َْحَس
ِ

َّٓ َأْكَت، َواْهِدكِل ٕ ُكقَب إِ َٓ َيْغِػُر الذُّ َٓ َواْطَتَرْفُت بَِذْكبِل، َفاْغِػْر لِل ُذُكقبِل َجِؿقًعا، إِكَُّف  َْخاَلِق  ْٕ  ا

َّٓ َأْكَت، َلبَّْقَؽ َوَسْعَدْيَؽ َيْفِدي  َٓ َيْصِرُف َطـِّل َسقَِّئَفا إِ َّٓ َأْكَت، َواْصِرْف َطـِّل َسقَِّئَفا  َْحَسـَِفا إِ
ِ

َواْلَخْقُر  ٕ

                                                             

 والؾػظ لف. 598، مسؾؿ  744البخاري  (97)

 .771مسؾؿ  (98)

ـَ الؾػظة إصح  (99) ُل اْلُؿْسؾِِؿق واكظر ( ، 1/128واكظر إم لؾشافعل )  ،الرواية إخرستليت يف رواه أكثر الرواة و كؿا َوَأَكا َأوَّ

 .(1/246بحثفا يف أصؾ صػة الصالة لِللباين )
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رُّ َلْقَس إَِلْقَؽ، َأَكا بَِؽ َوإَِلْقَؽ، َتَباَرْكَت َوَتَعاَلْقَت، َأْسَتْغِػُرَك َوأَ  ُف فِل َيَدْيَؽ، َوالشَّ ، َوإَِذا «ُتقُب إَِلْقَؽ ُكؾُّ

ل، »َرَكَع، َقاَل:  الؾُفؿَّ َلَؽ َرَكْعُت، َوبَِؽ آَمـُْت، َوَلَؽ َأْسَؾْؿُت، َخَشَع َلَؽ َسْؿِعل، َوَبَصِري، َوُمخِّ

َ »، َوإَِذا َرَفَع، َقاَل: «َوَطْظِؿل، َوَطَصبِل ْٕ َؿاَواِت، َومِْؾَء ا ْرِض، َومِْؾَء َما الؾُفؿَّ َربَّـَا َلَؽ اْلَحْؿُد مِْؾَء السَّ

ٍء َبْعدُ 
ْ

ـْ َشل
الؾُفؿَّ َلَؽ َسَجْدُت، َوبَِؽ آَمـُْت، َوَلَؽ »، َوإَِذا َسَجَد، َقاَل: «َبْقـَُفَؿا، َومِْؾَء َما ِشْئَت مِ

َرُه، َوَشؼَّ َسْؿَعُف َوَبَصَرُه، َتَباَرَك اهلُل َأْحَس  ـَ َأْسَؾْؿُت، َسَجَد َوْجِفل لِؾَِّذي َخَؾَؼُف، َوَصقَّ ، ُثؿَّ «ـُ اْلَخالِِؼق

ِد َوالتَّْسؾِقِؿ:  ـَ التََّشفُّ ـْ آِخِر َما َيُؼقُل َبْق
ْرُت، َوَما َأْسَرْرُت َوَما »َيُؽقُن مِ ْمُت َوَما َأخَّ الؾُفؿَّ اْغِػْر لِل َما َقدَّ

ُم وَ  َّٓ َأْكَت َأْطَؾـُْت، َوَما َأْسَرْفُت، َوَما َأْكَت َأْطَؾُؿ بِِف مِـِّل، َأْكَت اْلُؿَؼدِّ َٓ إَِلَف إِ ُر،   «.َأْكَت اْلُؿَمخِّ

 إن شاء اهلل.يف مقضعفا  ائد أخر ستليتوالحديث فقف فق

 ؾ إٓ أكف ورد طـد ابـ حبان أكف يف الصالة وهذا الحديث وإن كان بعض العؾؿاء يحؿؾف يف صالة الؾق

 الؿؽتقبة 

ـِ َأبِل َصالٍِب ابـ حبان  روى  الحديث :  ْب
ِّ

ـْ َطؾِل  اهلُل َطـْفُ َط
َ

  َرِضل
(100)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف ،
َّ

َأنَّ الـَّبِل

اَلَة اْلَؿْؽُتقَبَة َقاَل:   َْرَض َحـِقًػا، َوَما »َوَسؾََّؿ: َكاَن إَِذا اْبَتَدَأ الصَّ ْٕ َؿاَواِت َوا  لِؾَِّذي َفَطَر السَّ
َ

ْفُت َوْجِفل َوجَّ

، إِنَّ َصاَلتِل، َوُكُسؽِل، َوَمْحَقاَي، َومَ  ـَ ـَ اْلُؿْشِركِق
َٓ َشِريَؽ َلُف، َوبَِذلَِؽ َأَكا مِ  ، ـَ ِف َربِّ اْلَعاَلِؿق َؿاتِل لِؾَّ

،ُأمِْرُت  ـَ ُل اْلُؿْسؾِِؿق َّٓ َأْكَت ُسْبَحاَكَؽ َوبَِحْؿِدَك، َأْكَت َربِّل َوَأَكا َطْبُدَك،  َوَأَكا َأوَّ َٓ إَِلَف إِ الؾَُّفؿَّ َأْكَت اْلَؿؾُِؽ 

ـِ َضَؾْؿُت َكْػِسل، َواْطَتَرْفُت بَِذكْ  َْحَس
ِ

َّٓ َأْكَت، َواْهِدكِل ٕ ُكقَب إِ َٓ َيْغِػُر الذُّ بِل، َفاْغِػْر لِل ُذُكقبِل َجِؿقًعا، 

َّٓ َأكْ  َٓ َيْصِرُف َطـِّل َسقَِّئَفا إِ َّٓ َأْكَت، َواْصِرْف َطـِّل َسقَِّئَفا،  َْحَسـَِفا إِ
ِ

َٓ َيْفِدي ٕ َْخاَلِق،  ْٕ َت، َلبَّْقَؽ ا

ـْ َهَدْيَت، َأَكا بَِؽ َوإَِلْقَؽ، َتَباَرْكَت َوَتَعاَلْقَت، َأْسَتْغِػُرَك َوَأُتقُب َوَسْعَدْيَؽ، َوا  ْلَخْقُر بَِقَدْيَؽ، َواْلَؿْفِديُّ َم

  .«إَِلْقَؽ 
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ـِ َمْسَؾَؿةَ  الـسائل  روى الحديث : ِد ْب ـْ ُمَحؿَّ  َط
(101)

َصؾِّل َأنَّ َرُسقَل َصؾَّك َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َكاَن إَِذا َقاَم يُ  ،

ًطا َقاَل:  ـَ »َتَطقُّ
َْرَض َحـِقًػا ُمْسؾًِؿا َوَما َأَكا مِ ْٕ َؿَقاِت َوا  لِؾَِّذي َفَطَر السَّ

َ
ْفُت َوْجِفل  َأْكَبُر َوجَّ

ِ
اهلل

َٓ َشِريَؽ َلُف َوبَِذلِ  ـَ  ِف َربِّ اْلَعاَلِؿق ، إِنَّ َصاَلتِل َوُكُسؽِل َوَمْحَقاَي َوَمَؿاتِل لِؾَّ ـَ ُل اْلُؿْشِركِق َؽ ُأمِْرُت َوَأَكا َأوَّ

َّٓ َأْكَت ُسْبَحاَكَؽ َوبَِحْؿِدكَ  َٓ إَِلَف إِ ، الؾَُّفؿَّ َأْكَت اْلَؿؾُِؽ  ـَ  .ُثؿَّ َيْؼَرأُ « اْلُؿْسؾِِؿق

  الـسائل  روى الحديث :
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ـْ َجابِِر ْب  َط

(102)
 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ ، 

ُّ
إَِذا اْسَتْػَتَح َقاَل: َكاَن الـَّبِل

اَلَة َكبََّر، ُثؿَّ َقاَل:  َٓ َشِريَؽ َلُف، َوبَِذلَِؽ »الصَّ ـَ  ِف َربِّ اْلَعاَلِؿق إِنَّ َصاَلتِل َوُكُسؽِل َوَمْحَقاَي َوَمَؿاتِل لِؾَّ

َْخ  ْٕ ـِ ا َْطَؿاِل َوَأْحَس ْٕ ـِ ا َْحَس
ِ

. الؾَُّفؿَّ اْهِدكِل ٕ ـَ ـَ اْلُؿْسؾِِؿق
َّٓ َأْكَت، ُأمِْرُت َوَأَكا مِ َْحَسـَِفا إِ

ِ
َٓ َيْفِدي ٕ اَلِق 

َّٓ َأْكَت  َٓ َيِؼل َسقَِّئَفا إِ َْخاَلِق  ْٕ َْطَؿاِل َوَسقَِّئ ا ْٕ   .«َوقِـِل َسقَِّئ ا

 اهلُل َطـُْفَؿاروى البخاري  الحديث :
َ

ـِ َطبَّاٍس َرِضل ـِ اْب  َط
(103)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف 
ُّ

َوَسؾََّؿ ، َقاَل: َكاَن الـَّبِل

ْقِؾ َقاَل:  ـَ الؾَّ
َد مِ َؿَقاِت َوإَْرِض، َوَلَؽ الَحْؿُد َأْكَت َربُّ »إَِذا َتَفجَّ الؾَُّفؿَّ َربَّـَا َلَؽ الَحْؿُد َأْكَت َققُِّؿ السَّ

ـْ فِق َؿَقاِت َوإَْرِض َوَم ، َوَلَؽ الَحْؿُد َأْكَت ُكقُر السَّ َـّ ـْ فِقِف َؿَقاِت َوإَْرِض َوَم ، السَّ ، َأْكَت الَحؼُّ َـّ ِف

، الؾَّفُ  اَطُة َحؼٌّ ، َوالسَّ ، َوالـَّاُر َحؼٌّ ، َوالَجـَُّة َحؼٌّ ، َولَِؼاُؤَك الَحؼُّ ، َوَوْطُدَك الَحؼُّ ؿَّ َلَؽ َوَقْقُلَؽ الَحؼُّ

ْؾُت، َوإَِلْقَؽ َخاَصْؿُت، َوبَِؽ َحاَكْؿُت، َفاْغػِ  ْمُت َوَما َأْسَؾْؿُت، َوبَِؽ آَمـُْت، َوَطَؾْقَؽ َتَقكَّ ْر لِل َما َقدَّ

َّٓ َأْكَت  َٓ إَِلَف إِ ْرُت، َوَأْسَرْرُت َوَأْطَؾـُْت، َوَما َأْكَت َأْطَؾُؿ بِِف مِـِّل،   .«َأخَّ

ـِ  لَأبِ طـ  روى مسؾؿ الحديث : ـِ َطْقٍف  َسَؾَؿَة ْب ـِ ْب ْحَؿ  َطْبِد الرَّ
(104)

، َقاَل: َسَلْلُت َطائَِشَة ُأمَّ 

، بِلَ  ـَ ْقِؾ؟ َقاَلْت: َكانَ اْلُؿْممِـِق ـَ الؾَّ
َؿ َيْػَتتُِح َصاَلَتُف إَِذا َقاَم مِ  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ِ
 اهلل

ُّ
ٍء َكاَن َكبِل

ْ
 إَِذا يِّ َشل

                                                             

 .898حسـ : الـسائل  (101)

 .896حسـ : الـسائل  (102)

 .، بعضفؿ اختصر وبعضفؿ زاد 769، مسؾؿ  1120،  6317،  7385،  7442البخاري  (103)
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ْقِؾ اْفَتَتَح َصاَلَتُف:  ـَ الؾَّ
َؿاَواِت »َقاَم مِ َْرِض،  الؾُفؿَّ َربَّ َجْبَرائِقَؾ، َومِقَؽائِقَؾ، َوإِْسَرافِقَؾ، َفاصَِر السَّ ْٕ َوا

ـَ ِطَباِدَك فِقَؿا َكاُكقا فِقِف َيْخَتؾُِػقَن، اْهِدكِل لَِؿا اْخُتؾِ  َفاَدِة، َأْكَت َتْحُؽُؿ َبْق ـَ اْلَحؼِّ َطالَِؿ اْلَغْقِب َوالشَّ
َػ فِقِف مِ

ـْ َتَشاُء إَِلك ِصَراٍط ُمْسَتِؼقؿٍ   .«بِنِْذكَِؽ، إِكََّؽ َتْفِدي َم

 باٌب : الؼراءة مًدا 

ـْ َقَتاَدةَ روى البخاري  الحديث :  َط
(105)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف 
ِّ

، َقاَل: ُسئَِؾ َأَكٌس َكْقَػ َكاَكْت ِقَراَءُة الـَّبِل

ا»َوَسؾََّؿ؟ َفَؼاَل:  ِحقؿِ }، ُثؿَّ َقَرَأ: «َكاَكْت َمدًّ ـِ الرَّ ْحَؿ  الرَّ
ِ
، َوَيؿُ 1]الػاتحة:  {بِْسِؿ اهلل

ِ
دُّ [ َيُؿدُّ بِبِْسِؿ اهلل

ِحقؿِ  ، َوَيُؿدُّ بِالرَّ ـِ ْحَؿ  .بِالرَّ

 .أي يعطل كؾ حرف حؼف ويؿد الؿد الطبقعل ما يستحؼ الؿد

 باب : استػتاح الصالة بالحؿد هلل رب العالؿقـ 

ـِ َمالٍِؽ روى البخاري  الحديث : ـْ َأَكِس ْب  َط
(106)

َؿ َوَأَبا  ":   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
َّ

َبْؽٍر، َوُطَؿَر َأنَّ الـَّبِل

الََة ِب   اهلُل َطـُْفَؿا َكاُكقا َيْػَتتُِحقَن الصَّ
َ

ـَ }َرِضل ِف َربِّ الَعاَلِؿق  .[2]الػاتحة:  {الَحْؿُد لِؾَّ

 قال الرتمذي رحؿف اهلل
(107)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف :  
ِّ

ـْ َأْصَحاِب الـَّبِل
َوالَعَؿُؾ َطَؾك َهَذا ِطـَْد َأْهِؾ الِعْؾِؿ مِ

. َقاَل وَ  ـَ ِف َربِّ الَعاَلِؿق ـْ َبْعَدُهْؿ: َكاُكقا َيْسَتْػتُِحقَن الِؼَراَءَة بِالَحْؿُد لِؾَّ ، َوَم ـَ : إِكََّؿا  َسؾََّؿ، َوالتَّابِِعق ُّ
افِِعل الشَّ

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َوَأَبا َبْؽٍر، َوُطَؿَر، َوطُ 
َّ

ْثَؿاَن، َكاُكقا َيْػَتتُِحقَن الِؼَراَءَة َمْعـَك َهَذا الَحِديِث َأنَّ الـَّبِل

ق ، َمْعـَاُه: َأكَُّفْؿ َكاُكقا َيْبَدُءوَن بِِؼَراَءِة َفاتَِحِة الؽَِتاَب َقْبَؾ السُّ ـَ ِف َربِّ الَعاَلِؿق َرِة، َوَلْقَس َمْعـَاُه: بِالَحْؿُد لِؾَّ

َٓ َيْؼَرُءوَن  ـِ }َأكَُّفْؿ َكاُكقا  ْحَؿ  الرَّ
ِ
ِحقؿِ بِْسِؿ اهلل  َيَرى: َأْن ُيْبَدَأ ِب 1]الػاتحة:  {الرَّ

ُّ
افِِعل بِْسِؿ }[، َوَكاَن الشَّ

ِحقؿِ  ـِ الرَّ ْحَؿ  الرَّ
ِ
 .[، َوَأْن ُيْجَفَر بَِفا إَِذا ُجِفَر بِالِؼَراَءةِ 1]الػاتحة:  {اهلل
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  باب : الجفر بالتلمقـ

ـِ ُحْجرٍ  أبق داود روى الحديث : ـْ َوائِِؾ ْب  َط
(108)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ إَِذا َقَرَأ  ، َقاَل:
ِ
َكاَن َرُسقُل اهلل

ـَ } ق الِّ َٓ الضَّ ـَ »[، َقاَل: 7]الػاتحة:  {َو  )حسـ( .، َوَرَفَع بَِفا َصْقَتفُ «آمِق

 وهذا إن كاكت صالة جفرية 

 بعد الػاتحة  الؼراءة يف الصؾقات

ـِ ُطَؿرَ أحؿد  روى الحديث : ـِ اْب  َط
(109)

َؿ َيْلُمُرَكا  ":  َقاَل    َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِ
َكاَن َرُسقُل اهلل

افَّاِت  ـَا بِالصَّ   ."بِالتَّْخِػقِػ، َوإِْن َكاَن َلَقُممُّ

 قال السـدي
(110)

افَّاِت( أي: ٕن مـ معف كاكقا :  )بِالتَّْخِػقِػ( أي: طؾك الؿممـقـ يف الصالة، )بِالصَّ

تخػقًػا يف حؼفؿ، فقعترب التخػقػ يف كؾ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -ف قراءت تكاراغبقـ يف الخقرات، فؽ

 ققم طؾك حسب حالفؿ.

 الػجرالؼراءة يف : باب 

 روى البخاري ومسؾؿ  الحديث :
ِّ

َْسَؾِؿل ْٕ ـْ َأبِل َبْرَزَة ا  َط
(111)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف  ،
ِ
َقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل

ـَ إَِلك اْلِؿاَئِة آَيةً  تِّق ـَ السِّ َؿ َيْؼَرُأ فِل اْلَػْجِر َما َبْق  .َوَسؾَّ

ـِ َسُؿَرةَ روى مسؾؿ  الحديث : ـْ َجابِِر ْب  َط
(112)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َكاَن َيْؼَرُأ فِل  ، 
َّ

َقاَل: إِنَّ الـَّبِل

 .اْلَػْجِر ِب ق َواْلُؼْرآِن اْلَؿِجقِد َوَكاَن َصاَلُتُف َبْعُد َتْخِػقًػا

                                                             

 . 932أبق داود حسـ :  (108)

 .  4796حسـ : أحؿد  (109)

 . 5/442حاشقتف السـدي طؾك مسـد أحؿد  (110)

 والؾػظ لف. 461، مسؾؿ  541البخاري  (111)

 .458مسؾؿ  (112)
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ـْ   ويف رواية ٕحؿد ـِ  َجابِرِ َط  َسُؿَرةَ  ْب
(113)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ : »قال، 
ِ
ُيَصؾِّل « َكاَن َرُسقُل اهلل

تِل ُتَصؾُّقَن  ـْ َصاَلتُِؽُؿ الَّ
َؾَقاِت َكـَْحٍق مِ ـْ َصاَلتُِؽْؿ، الصَّ

ُػ، َكاَكْت َصاَلُتُف َأَخػَّ مِ اْلَقْقَم، َوَلؽِـَُّف َكاَن ُيَخػِّ

َقِر  ـَ السُّ
  ."َوَكاَن َيْؼَرُأ فِل اْلَػْجِر اْلَقاقَِعَة َوَكْحَقَها مِ

ـِ ُحَرْيٍث روى مسؾؿ  الحديث : ـْ َطْؿِرو ْب  َط
(114)

 َصؾَّك اهلُل : »،
َّ

َؿ َيْؼَرُأ فِل َأكَُّف َسِؿَع الـَّبِل َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ْقِؾ إَِذا َطْسَعَس   . «اْلَػْجِر َوالؾَّ

تِل فِقَفا َوالؾَّْقؾ إِذا طسعس قَرة الَّ  .َأي يْؼَرأ السُّ

ـِ َمالٍِؽ روى مسؾؿ  الحديث : ـْ ُقْطَبَة ْب  َط
(115)

َؿ َيْؼَرُأ فِل اْلَػْجِر ،   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
َّ

َسِؿَع الـَّبِل

 .[10]ق:  {الـَّْخَؾ َباِسَؼاٍت َلَفا َصْؾٌع َكِضقدٌ وَ }

ائِِب روى مسؾؿ  الحديث : ـِ السَّ  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل  َط

(116)
 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ:  "َقاَل:  

ُّ
َصؾَّك َلـَا الـَّبِل

ـَ َحتَّك َجاَء ِذْكُر ُمقَسك،  َة َفاْسَتْػَتَح ُسقَرَة اْلُؿْممِـِق ْبَح بَِؿؽَّ   َوَهاُروَن َأْو ِذْكُر ِطقَسكالصُّ
َّ

َأَخَذِت الـَّبِل

ائِِب َوطَ  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َسْعَؾٌة َفَرَكعَ  ـُ السَّ  ْب
ِ
 .ْبُد اهلل

( َأَراَد بِِف َقْد أفؾح الؿممـقن )َحتَّك إَِذا َجاَء ِذْكُر ُمقَسك(  ـَ )َوَهاُروَن( َأْي  ...)َفاْسَتْػَتَح ُسقَرَة اْلُؿْممِـِق

ْقـَا ُمقَسك َقْقُلُف َتَعاَلك ُثؿَّ َأْرَسْؾـَا ُمقَسك َوَأَخاُه هارون )َأْو ِذْكُر ُمقَسك َوِطقَسك( َوُهَق َقْقُلُف َتَعاَلك َوَلَؼْد آتَ 

ُفْؿ َيْفَتُدوَن َوَجَعْؾـَا بـ مريؿ وأمف اية )َسْعَؾٌة( َقاَل اْلَحافُِظ بَِػتْ  َعاِل ويجقز اْلؽَِتاَب َلَعؾَّ ـَ السُّ
لِِف مِ ِح َأوَّ

 الضؿ
(117)

. 

                                                             

 .20995حسـ : أحؿد   (113)

 .456مسؾؿ  (114)

 .457مسؾؿ  (115)

 .والؾػظ لف 649، أبق داود  455مسؾؿ  (116)

 .(248/ 2طقن الؿعبقد وحاشقة ابـ الؼقؿ )(117)
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ـْ ُأمِّ َسَؾَؿةَ روى البخاري ومسؾؿ  الحديث :  َط
(118)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف 
ِ
، َقاَلْت: َشَؽْقُت إَِلك َرُسقِل اهلل

َؿ َأكِّل َأْشَتؽِل َقاَل:  ـْ َوَراِء الـَّاِس َوَأْكِت َراكَِبةٌ »َوَسؾَّ
 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َفُطْػُت « ُصقفِل مِ

ِ
َوَرُسقُل اهلل

 .ُيَصؾِّل إَِلك َجـِْب الَبْقِت َيْؼَرُأ بِالطُّقِر َوكَِتاٍب َمْسُطقرٍ 

 ْبِح َفُطقفِل َطَؾك َبِعقِركِ إَِذا ُأقِقَؿْت َصالَُة الصُّ » الرواية إخرىوهذا يف صالة الػجر كؿا أوضحتف 

«َوالـَّاُس ُيَصؾُّقنَ 
(119)

. 

  الحديث صفارة بقل ما يمكؾ لحؿف ٕن البعقر لق كان بقلف كجسا لؿ يدخؾ الؿسجدويف
(120)

. 

   أبق داود روى الحديث :
ِّ

 اْلُجَفـِل
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـْ ُمَعاِذ ْب  َط

(121)
ـْ ُجَفْقـََة َأْخَبَرُه، َأكَُّف َسِؿَع 

، َأنَّ َرُجاًل، مِ

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ 
َّ

َْرُض »الـَّبِل ْٕ ْبِح إَِذا ُزْلِزَلِت ا ـِ كِْؾَتْقِفَؿا َيْؼَرُأ فِل الصُّ ْكَعَتْق  « فِل الرَّ
َ

َفاَل َأْدِري َأَكِسل

َؿ َأْم َقَرَأ َذلَِؽ َطْؿًدا  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِ
 .َرُسقُل اهلل

ـِ َطامِرٍ  روى أحؿد الحديث : ـْ ُطْؼَبَة ْب   َط
(122)

َؿ ، َقاَل: ُكـُْت   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِ
َأُققُد بَِرُسقِل اهلل

ـِ َلْؿ ُيْؼَرْأ بِِؿْثؾِِفَؿا؟  "َكاَقَتُف، َقاَل: َفَؼاَل لِل:  َٓ ُأَطؾُِّؿَؽ ُسقَرَتْق ُقْؾُت: َبَؾك. َفَعؾََّؿـِل ُقْؾ َأُطقُذ بَِربِّ  "َأ

ْبَح َفَؼَرَأ بِِفَؿا، ُثؿَّ َقاَل لِل:  الـَّاِس َوُقْؾ َأُطقُذ بَِربِّ اْلَػَؾِؼ، َفَؾْؿ َيَركِل ا َكَزَل الصُّ َكْقَػ  "ُأْطِجْبُت بِِفَؿا، َفَؾؿَّ

  ."َرَأْيَت َيا ُطْؼَبُة؟ 

                                                             

 .1276، مسؾؿ  464البخاري  (118)

 .1626البخاري  (119)
 .(367/ 3فتح الباري ٓبـ رجب ) (120)

 .816حسـ : أبق داود  (121)

 .17350حسـ : أحؿد  (122)



 عىض بن كتبها / أحمد                                            وسلم   لى هللا عليه صفت صالة النبي صأحاديث 

 

33 

 باب : الؼراءة يف فجر الجؿعة

 اهلُل َطـْفُ روى البخاري ومسؾؿ  الحديث :
َ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة َرِضل  َط
(123)

 َصؾَّك »، َقاَل: 
ُّ

اهلُل َطَؾْقِف َكاَن الـَّبِل

ـَ ا
ـٌ مِ ْجَدَة، َوَهْؾ َأَتك َطَؾك اإِلْكَساِن ِحق َؿ َيْؼَرُأ فِل الُجُؿَعِة فِل َصالَِة الَػْجِر الؿ َتـِْزيُؾ السَّ ْهرِ َوَسؾَّ  .«لدَّ

ـِ َطبَّاسٍ روى مسؾؿ  الحديث : ـِ اْب  َط
(124)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َكاَن َيْؼرَ  "، 
َّ

ُأ فِل َصاَلِة َأنَّ الـَّبِل

ْهِر، َوَأنَّ الـَّ  ـَ الدَّ
ـٌ مِ ْكَساِن ِحق ْجَدِة، َوَهْؾ َأَتك َطَؾك اإْلِ  َصؾَّك اهلُل اْلَػْجِر، َيْقَم اْلُجُؿَعِة: الؿ َتـِْزيُؾ السَّ

َّ
بِل

ـَ   ." َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َكاَن َيْؼَرُأ فِل َصاَلِة اْلُجُؿَعِة ُسقَرَة اْلُجُؿَعِة، َواْلُؿـَافِِؼق

 ويف الحديث الؼراءة يف صالة الجؿعة وسقليت لف باب إن شاء اهلل

وكان صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يطقل يف الركعة إولك ما ٓ يطقل يف الركعة الثاكقة طؾك ما سقليت مـ 

 حديث أبل قتادة أيت ذكره.

كان يؼرأ بطقال الؿػصؾ طؾك ما سقليت يف باب الؼراءة يف صالة  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وجاء ما يشعر أكف

 الؿغرب.

 والعصر باب : الؼراءة يف صالة الظفر

ـِ َسُؿَرَة روى مسؾؿ  الحديث : ـْ َجابِِر ْب َط
(125)

ْفِر ، َؿ َيْؼَرُأ فِل الظُّ  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ُّ

َقاَل: َكاَن الـَّبِل

ْقِؾ إَِذا َيْغَشك، ـْ َذلَِؽ  بِالؾَّ
ْبِح َأْصَقَل مِ  .َوفِل اْلَعْصِر َكْحَق َذلَِؽ. َوفِل الصُّ

ـْ َأَكسِ ابـ خزيؿة   روى الحديث :   َط
(126)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َأكَُّفْؿ َكاُكقا 
ِّ

ـِ الـَّبِل َيْسَؿُعقَن »، َط

ْفِر بِـ َسبِِّح اْسَؿ َربَِّؽ  َْطَؾك، َوَهْؾ مِـُْف الـََّغَؿَة فِل الظُّ ْٕ   .«َأَتاَك َحِديُث اْلَغاِشَقةِ  ا

                                                             

 .880، مسؾؿ  891البخاري  (123)

 .879مسؾؿ  (124)

 .459مسؾؿ  (125)

 .512حسـ : ابـ خزيؿة  (126)
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ـِ َسُؿَرةَ قال أحؿد   الحديث : ـْ َجابِِر ْب  َط
(127)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َكاَن َيْؼَرُأ فِل َأنَّ َرُس  "، 
ِ
قَل اهلل

َؿاِء َوالطَّاِرِق  َؿاِء َذاِت اْلُبُروِج، َوالسَّ ْفِر َواْلَعْصِر: َوالسَّ   ."، َوَشَبَفَفا الظُّ

 ابـ خزيؿة   روى الحديث :
ُّ

 ُبَرْيَدَة إَْسَؾِؿل
(128)

ْفِر " ،  َصؾك اهلل َطؾقف وَسؾؿ َكاَن َيْؼَرُأ فِل الظُّ
َّ

َأنَّ الـَّبِل

ْت }بِـ  َؿاُء اْكَشؼَّ   ."َوَكْحِقَها {إَِذا السَّ

ـْ روى البخاري ومسؾؿ  الحديث :  َأبِل َقَتاَدةَ َط
(129)

َؿ َيْؼَرُأ فِل  َكانَ »، َقاَل:   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ُّ

الـَّبِل

رُ  ُل فِل إُوَلك، َوُيَؼصِّ ـِ ُيَطقِّ ْفِر بَِػاتَِحِة الؽَِتاِب، َوُسقَرَتْق ـْ َصالَِة الظُّ
ـِ مِ ـِ إُوَلَقْق ْكَعَتْق فِل الثَّاكَِقِة  الرَّ

ُل فِل إُوَلك، َوَكاَن َوُيْسِؿُع أَيَة َأْحَقاًكا، َوَكاَن َيْؼَرُأ فِل العَ  ، َوَكاَن ُيَطقِّ ـِ ْصِر بَِػاتَِحِة الؽَِتاِب َوُسقَرَتْق

ُر فِل الثَّاكَِقةِ  ْبِح، َوُيَؼصِّ ـْ َصالَِة الصُّ
ْكَعِة إُوَلك مِ ُل فِل الرَّ  .«ُيَطقِّ

 ويف رواية
 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َكاَن َيْؼَرُأ فِل ا»,(130)

َّ
ـِ بُِلمِّ الؽَِتاِب، َأنَّ الـَّبِل ْفِر فِل إُوَلَقْق لظُّ

ْكَعِة إُ  ُل فِل الرَّ ـِ بُِلمِّ الؽَِتاِب َوُيْسِؿُعـَا أَيَة، َوُيَطقِّ ـِ إُْخَرَيْق ْكَعَتْق ، َوفِل الرَّ ـِ ُل َوُسقَرَتْق َٓ ُيَطقِّ وَلك َما 

ْكَعِة الثَّاكَِقِة، َوَهَؽَذا فِل الَعْصِر َوَهَؽَذا ْبِح  فِل الرَّ  «فِل الصُّ

ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ َقاَل روى مسؾؿ  الحديث :  َط
(131)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف : »
ِ
ُكـَّا َكْحِزُر قَِقاَم َرُسقِل اهلل

ْفِر َقْدَر قَِراَءِة  ـَ الظُّ
ـِ مِ ُوَلَقْق ْٕ ـِ ا ْكَعَتْق ْفِر َواْلَعْصِر َفَحَزْرَكا قَِقاَمُف فِل الرَّ ْجَدِة َوَسؾََّؿ فِل الظُّ الؿ َتـِْزيُؾ السَّ

ـِ  ُْخَرَيْق ْٕ ـَ اْلَعْصِر َطَؾك َوَحَزْرَكا قَِقاَمُف فِل ا
ـِ مِ ُوَلَقْق ْٕ ـِ ا ْكَعَتْق ـْ َذلَِؽ، َوَحَزْرَكا قَِقاَمُف فِل الرَّ

َقْدَر الـِّْصِػ مِ

                                                             

 . 20982حسـ : أحؿد  (127)

 .511حسـ : ابـ خزيؿة (128)

 .451 والؾػظ لف ، مسؾؿ 759البخاري  (129)

 .776البخاري  (130)

 .والروايتان يف مسؾؿ ، والسجدة ثالثقن آية فال فرق 452مسؾؿ  (131)
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ـْ َذلَِؽ 
ـَ اْلَعْصِر َطَؾك الـِّْصِػ مِ

ـِ مِ ُْخَرَيْق ْٕ ْفِر َوفِل ا ـَ الظُّ
ـِ مِ ُْخَرَيْق ْٕ َوَلْؿ َيْذُكْر َأُبق َبْؽٍر « َقْدِر قَِقامِِف فِل ا

ـَ آَيةً فِ   .ل ِرَواَيتِِف: الؿ َتـِْزيُؾ َوَقاَل: َقْدَر َثاَلثِق

ـِ فِل   ويف رواية ُوَلَقْق ْٕ ـِ ا ْكَعَتْق ْفِر فِل الرَّ  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َكاَن َيْؼَرُأ فِل َصاَلِة الظُّ
َّ

ُكؾِّ َرْكَعٍة َأنَّ الـَّبِل

ُْخَريَ  ْٕ ـَ آَيًة، َوفِل ا ـِ َقْدَر َخْؿَس َطْشَرَة آَيًة َأْو َقاَل كِْصَػ َذلَِؽ َقْدَر َثاَلثِق ـِ  -ْق ْكَعَتْق َوفِل اْلَعْصِر فِل الرَّ

ـِ َقْدَر كِْصِػ َذلَِؽ  ُْخَرَيْق ْٕ ـِ فِل ُكؾِّ َرْكَعٍة َقْدَر قَِراَءِة َخْؿَس َطْشَرَة آَيًة َوفِل ا ُوَلَقْق ْٕ  "ا

ـْ َأبِل َسِعقٍد الْ روى مسؾؿ  :الحديث   ُخْدِريِّ َط
(132)

ْفِر ُتَؼاُم َفَقْذَهُب »، َقاَل:  َلَؼْد َكاَكْت َصاَلُة الظُّ

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ 
ِ
ُل. ُثؿَّ َيْلتِل َوَرُسقُل اهلل اِهُب إَِلك اْلَبِؼقِع َفَقْؼِضل َحاَجَتُف. ُثؿَّ َيَتَقضَّ ْكَعِة الذَّ َؿ فِل الرَّ

ُلَفا ا ُيَطقِّ ُوَلك مِؿَّ ْٕ  .«ا

ـِ َسُؿَرةَ  روى البخاري ومسؾؿ  الحديث : ـْ َجابِِر ْب  َط
(133)

ـِ  ، َأنَّ َأْهَؾ اْلُؽقَفِة َشَؽْقا َسْعًدا إَِلك ُطَؿَر ْب

ـْ َأمْ 
ـْ َصاَلتِِف. َفَلْرَسَؾ إَِلْقِف ُطَؿُر َفَؼِدَم َطَؾْقِف َفَذَكَر َلُف َما َطاُبقُه بِِف مِ

اَلةِ اْلَخطَّاِب َفَذَكُروا مِ . َفَؼاَل: ِر الصَّ

َْرُكُد بِِفْؿ » َٕ  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َما َأْخِرُم َطـَْفا إِكِّل 
ِ
َُصؾِّل بِِفْؿ َصاَلَة َرُسقِل اهلل َٕ ـِ إِكِّل  ُوَلَقْق ْٕ فِل ا

ـِ  ُْخَرَيْق ْٕ ُـّ بَِؽ َأَبا إِْسَحاَق « َوَأْحِذُف فِل ا  .َفَؼاَل: َذاَك الظَّ

َٓ ُأْقِصرُ   .فِل َذلَِؽ  آُلق َأْي 

 

 

 

                                                             

 .454مسؾؿ  (132)

 والؾػظ لف. 453، مسؾؿ  770البخاري  (133)
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 مـ الؿغرب ةثوالثالاختالف العؾؿاء يف الؼراءة يف الركعتقـ أخرتقـ مـ الظفر والعصر 

 كان يؼرأ يف الركعتقـ أخرتقـ بالػاتحة تؼدم حديث أبل قتادة أن الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

قدر  إُخريقـوتؼدم حديث أبل سعقد الخدري أن الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كان يؼرأ يف الركعتقـ 

وأن هذه صػة صالة رسقل  وتؼدم يف حديث جابر أن سعًدا كان يحذف يف إُخريقـخؿس طشرة آية ،

 فؾذلؽ اختالف العؾؿاء  ،  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

قال الـقوي رحؿف اهلل 
(134)

ـَ َوقَ :  
ـِ مِ ُْخَرَيْق ْٕ قَرِة فِل ا ِد اْخَتَؾَػ اْلُعَؾَؿاُء فِل اْستِْحَباِب قَِراَءِة السُّ

 َرِحؿَ 
ِّ

افِِعل ِن لِؾشَّ َٓ ْستِْحَباِب َوبَِعَدمِِف َوُهَؿا َقْق
ِ

ـَ اْلَؿْغِرِب َفِؼقَؾ بِآ
َباِطقَِّة َوالثَّالَِثِة مِ ُف اهلُل َتَعاَلك َقاَل الرُّ

 
ُّ

افِِعل ـْ الشَّ ـِ َطَؾْقِف لَِئالَّ َتْخُؾَق َصاَلُتُف مِ قَرِة فِل اْلَباقَِقَتْق ـِ َأَتك بِالسُّ ُْخَرَيْق ْٕ .. . ُسقَرةٍ َوَلْق َأْدَرَك اْلَؿْسُبقُق ا

ـِ  ُوَلَقْق ْٕ ـِ اتََّػُؼقا َطَؾك َأكََّفا َأَخػُّ مِـَْفا فِل ا ُْخَرَيْق ْٕ قَرِة فِل ا ـْ َقاَل بِِؼَراَءِة السُّ  .َوَم

 رحؿف اهلل قال ابـ رجب
(135)

أكف ٓ يزيد يف الركعتقـ إخريقـ والثالثة ...وقد ذهب أكثر العؾؿاء : 

 ... أيضًا: حديث سعد يف الحذف يف إخريقـوقد دل طؾك ذلؽ ...  مـ الؿغرب طؾك فاتحة الؽتاب

 ومـ،  كؾفارة مع أم الؼرآن يف الركعات أكف يستحب أن يؼرأ سق وذهب الشافعل  يف أحد ققلقف

ويف كراهقتف طـف ،  قالقا ٓ يستحب  رواية واحدةأصحابـا مـ حؽاه رواية طـ أحؿد، وأكثر أصحابـا 

قد الخدري ما يدل وقد تؼدم مـ حديث أبل سع، ... وقد استحب أحؿد ذلؽ يف رواية، ... روايتان

،  اءتف يف إولققـخريقـ طؾك قدر كصػ قركان يؼرأ يف الركعتقـ إ ؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ َص طؾك أن الـبل 

ك أكف غقر وحؿؾف صائػة مـ أصحابـا وغقرهؿ طؾك أن هذا كان يػعؾف أحقاكًا لبقان الجقاز، فقدل طؾ

 .واهلل أطؾؿ مؽروه، خالفا لؿـ كرهف

 

 

 

                                                             

 .(174/ 4شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (134)

 .(79/ 7فتح الباري ٓبـ رجب ) (135)
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 الؿغربباب : الؼراءة يف 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  قال أحؿد  الحديث :  َط
(136)

 َصؾَّك اهلُل ، َأكَُّف َقاَل: َما 
ِ
َرَأْيُت َرُجاًل َأْشَبَف َصاَلًة بَِرُسقِل اهلل

ْقُت َخْؾَػُف،  ـُ َيَساٍر: َفَصؾَّ َماٍم َكاَن بِاْلَؿِديـَِة، َقاَل ُسَؾْقَؿاُن ْب ـْ ُفاَلٍن، إِلِ
َفَؽاَن ُيطِقُؾ  "َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، مِ

ُْخَرَيقْ  ْٕ ُػ ا ْفِر، َوُيَخػِّ ـَ الظُّ
ـِ مِ ُوَلَقْق ْٕ ـَ اْلَؿْغِرِب بِِؼَصاِر ا

ـِ مِ ُوَلَقْق ْٕ ُػ اْلَعْصَر، َوَيْؼَرُأ فِل ا ، َوُيَخػِّ ـِ

ِؾ، َوَيْؼَرُأ فِل اْلَغَداِة بُِطَقاِل الْ  ـْ َوَسِط اْلُؿَػصَّ
ـَ اْلِعَشاِء مِ

ـِ مِ ُوَلَقْق ْٕ ِؾ، َوَيْؼَرُأ فِل ا ؾِ اْلُؿَػصَّ  )حسـ( .ُؿَػصَّ

قال ابـ حجر رحؿف اهلل 
(137)

اِجُح :  ِل ُسقَرِة ق إَِلك آِخِر اْلُؼْرآِن َلؽِـَّفُ  الرَّ ـْ َأوَّ
ِؾ َأكَُّف مِ   فِل اْلُؿَػصَّ

ٌّ
َمْبـِل

ـَ الْ  َطَؾك َأنَّ 
ِؾ مِ ُل اْلُؿَػصَّ َها َأْن َيُؽقَن َأوَّ ـْ َطدِّ

ِل َفنِكَُّف َيْؾَزُم مِ َوَّ ْٕ  ُحُجَراِت َوبِفِ اْلَػاتَِحَة َلْؿ ُتَعدَّ فِل الثُُّؾِث ا

ةِ  َئِؿَّ ْٕ ـَ ا
.َجَزَم َجَؿاَطٌة مِ  

قال السققصل رحؿف اهلل 
(138)

ِؾ صَِقاٌل َوَأْوَساٌط َوقَِصارٌ ،  َفائَِدةٌ :  : َفطَِقاُلُف إَِلك َطؿَّ  ، لِْؾُؿَػصَّ ـٍ ـُ َمْع َقاَل اْب

َحك َومِـَْفا إَِلك آِخِر اْلُؼْرآِن قَِصاُرُه. َهَذا َأْقَرُب َما قِقَؾ فِقِف.  َوَأْوَساُصُف مِـَْفا إَِلك الضُّ

 اهلُل َطـُْفَؿا روى البخاري ومسؾؿ الحديث : 
َ

ـِ َطبَّاٍس َرِضل ـِ اْب  َط
(139)

ُأمَّ الَػْضِؾ  ، َأكَُّف َقاَل: إِنَّ 

ْرَتـِل بِِؼَراَءتَِؽ 1]الؿرسالت:  {َوالُؿْرَسالَِت ُطْرًفا}َسِؿَعْتُف َوُهَق َيْؼَرُأ:   َلَؼْد َذكَّ
ِ
، َواهلل

َّ
[ َفَؼاَلْت: َيا ُبـَل

َؿ يَ »  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل

ِخُر َما َسِؿْعُت مِ َٔ قَرَة، إِكََّفا  .«ْؼَرُأ بَِفا فِل الَؿْغِرِب َهِذِه السُّ  

ـِ ُمْطِعؿٍ روى البخاري ومسؾؿ  الحديث : ـْ ُجَبْقِر ْب  َط
(140)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف 
ِ
، َقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

 .«َقَرَأ فِل الَؿْغِرِب بِالطُّقرِ »َوَسؾََّؿ: 

                                                             

 . 8366حسـ : أحؿد  (136)

 .(43/ 9فتح الباري ٓبـ حجر ) (137)

 .1/222اإلتؼان  (138)

 .462، مسؾؿ  763البخاري  (139)

 .463، مسؾؿ765البخاري  (140)
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ـِ الَحَؽؿِ روى البخاري  الحديث : ـْ َمْرَواَن ْب  َط
(141)

ـُ َثابٍِت: ، َقاَل:  َما َلَؽ َتْؼَرُأ فِل »َقاَل لِل َزْيُد ْب

 َصؾَّك اهلُل َطؾَ 
َّ

َؿ َيْؼَرُأ بُِطقلَ الَؿْغِرِب بِِؼَصاٍر، َوَقْد َسِؿْعُت الـَّبِل ـِ  كْقِف َوَسؾَّ  .«الطُّقَلَقْق

قال ابـ حجر رحؿف اهلل 
(142)

قَرَتقْ : ـِ َأْي بَِلْصَقِل السُّ ـِ َقْقُلُف بُِطقَلك الطُّقَلَقْق ِقيَؾَتْق َفَحَصَؾ  ...ـِ الطَّ

 َ ْٕ ُْخَرى َثاَلَثُة َأْقَقاٍل اْلَؿْحُػقُظ مِـَْفا ا ْٕ َْطَراِف َوفِل َتْػِسقِر ا ْٕ َػاُق َطَؾك َتْػِسقِر الطُّقَلك بِا تِّ
ِ

 .ْكَعامآ

 باب : الؼراءة يف العشاء

 .قن مـ وسط الؿػصؾتؼدم يف حديث سؾؿان بـ يسار طـ أبل هريرة أن الؼراءة يف العشاء تؽ

ـْ ُبَرْيَدةَ أحؿد   روى الحديث :   َط
(143)

َؿ   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِ
َكاَن َيْؼَرُأ فِل َصاَلِة »، َأنَّ َرُسقَل اهلل

َقرِ  ـَ السُّ
ْؿِس َوُضَحاَها َوَأْشَباِهَفا مِ  )حسـ( .«اْلِعَشاِء بِالشَّ

ـْ َأبِل روى البخاري ومسؾؿ  الحديث :  َرافِعٍ َط
(144)

ْقُت َمَع َأبِل ُهَرْيَرَة الَعَتَؿَة، َفَؼَرَأ: إَِذا  ، َقاَل: َصؾَّ

ْت، َفَسَجَد، َفُؼْؾُت َلُف: َقاَل:  َؿاُء اْكَشؼَّ َسَجْدُت َخْؾَػ َأبِل الَؼاِسِؿ َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفالَ َأَزاُل »السَّ

 .«َأْسُجُد بَِفا َحتَّك َأْلَؼاهُ 

 : العشاءالعتؿة 

الَبَراءِ طـ روى البخاري ومسؾؿ  الحديث :
(145)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َكاَن فِل َسَػٍر َفَؼَرَأ  ": 
َّ

َأنَّ الـَّبِل

ْيُتقِن  ـِ َوالزَّ : بِالتِّق ـِ ْكَعَتْق  ."فِل الِعَشاِء فِل إِْحَدى الرَّ

                                                             

 .764البخاري  (141)

 .(247/ 2فتح الباري ٓبـ حجر ) (142)

 .22994حسـ : أحؿد  (143)

 .578، مسؾؿ  766البخاري  (144)

 .464، مسؾؿ  767البخاري  (145)
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قال ابـ حجر 
(146)

َػُر ُيْطَؾُب فِقِف َوإِكََّؿا َقَرَأ فِل اْلِعَشاِء :  ِؾ لَِؽْقكِِف َكاَن ُمَسافًِرا َوالسَّ بِِؼَصاِر اْلُؿَػصَّ

 .التَّْخِػقُػ َوَحِديُث َأبِل ُهَرْيَرَة َمْحُؿقٌل َطَؾك اْلَحَضِر َفؾَِذلَِؽ َقَرَأ فِقَفا بلوساط اْلؿػصؾ

 

 باب : الؼراءة يف صالة الجؿعة

ـِ َأبِل َرافِعٍ روى مسؾؿ  الحديث : ـِ اْب  َط
(147)

، َقاَل: اْسَتْخَؾَػ َمْرَواُن َأَبا ُهَرْيَرَة َطَؾك اْلَؿِديـَِة، َوَخَرَج 

ِخَرِة:  ْٔ ْكَعِة ا َة، َفَصؾَّك َلـَا َأُبق ُهَرْيَرَة اْلُجُؿَعَة، َفَؼَرَأ َبْعَد ُسقَرِة اْلُجُؿَعِة، فِل الرَّ إَِذا َجاَءَك إَِلك َمؽَّ

ـُ َأبِل  اْلُؿـَافُِؼقَن، َقاَل: َفَلْدَرْكُت   ْب
ُّ

ـِ َكاَن َطؾِل ـَ اْكَصَرَف، َفُؼْؾُت َلُف: إِكََّؽ َقَرْأَت بُِسقَرَتْق َأَبا ُهَرْيَرَة ِحق

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َيْؼَرُأ بِِفَؿا َيقْ »َصالٍِب َيْؼَرُأ بِِفَؿا بِاْلُؽقَفِة، َفَؼاَل َأُبق ُهَرْيَرَة: 
ِ
َم إِكِّل َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

 .«اْلُجُؿَعةِ 

ـِ َبِشقرٍ روى مسؾؿ  الحديث : ـِ الـُّْعَؿاِن ْب  َط
(148)

َؿ َيْؼَرُأ فِل »، َقاَل:   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِ
َكاَن َرُسقُل اهلل

َْطَؾك، َوَهْؾ َأَتاَك َحِديُث اْلَغاِشَقةِ  ْٕ ، َوفِل اْلُجُؿَعِة بَِسبِِّح اْسَؿ َربَِّؽ ا ـِ َوإَِذا اْجَتَؿَع اْلِعقُد »َقاَل: ، «اْلِعقَدْي

ـِ  اَلَتْق  «.َواْلُجُؿَعُة، فِل َيْقٍم َواِحٍد، َيْؼَرُأ بِِفَؿا َأْيًضا فِل الصَّ

 فقف الؼراءة يف صالة العقد هبتقـ السقرتقـ.

 وتؼدم حديث ابـ طباس يف فجر الجؿعة ، وفقف الؼراءة يف صالة الجؿعة بسقرة الجؿعة والؿـافؼقـ.

                                                             

 .(250/ 2فتح الباري ٓبـ حجر )(146) 

 .877مسؾؿ  (147)

 .878مسؾؿ  (148)
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 الســ 

 ة الػجرسـ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ روى مسؾؿ  الحديث :  َط
(149)

َؿ َقَرَأ فِل َرْكَعَتِل  "،   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِ
َأنَّ َرُسقَل اهلل

َفا اْلَؽافُِروَن، َوُقْؾ ُهَق اهلُل َأَحٌد   ."اْلَػْجِر: ُقْؾ َيا َأيُّ

ـْ روى مسؾؿ  الحديث : ـِ  َط  َطبَّاسٍ  اْب
(150)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َأنَّ  ،
ِ
َكاَن َيْؼَرُأ فِل  "َرُسقَل اهلل

ُوَلك مِـُْفَؿا:  ْٕ  َوَما ُأْكِزَل إَِلْقـَا}َرْكَعَتِل اْلَػْجِر فِل ا
ِ
تِل فِل اْلَبَؼَرِة، 136]البؼرة:  {ُققُلقا آَمـَّا بِاهلل َيَة الَّ ْٔ [ ا

ِخَرِة مِـُْفَؿا:  ْٔ  }َوفِل ا
ِ
 ."[ 52]آل طؿران:  {َواْشَفْد بَِلكَّا ُمْسؾُِؿقنَ  آَمـَّا بِاهلل

 اهلُل َطـُْفَؿاروى البخاري  الحديث :
َ

ـِ ُطَؿَر َرِضل ـِ اْب  َط
(151)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف »، َقاَل: 
ِّ

ـَ الـَّبِل
َحِػْظُت مِ

ـِ  ْفِر، َوَرْكَعَتْق ـِ َقْبَؾ الظُّ ـِ َبْعَد َوَسؾََّؿ َطْشَر َرَكَعاٍت َرْكَعَتْق ـِ َبْعَد الَؿْغِرِب فِل َبْقتِِف، َوَرْكَعَتْق َبْعَدَها، َوَرْكَعَتْق

ْبِح  ـِ َقْبَؾ َصالَِة الصُّ  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ  «الِعَشاِء فِل َبْقتِِف، َوَرْكَعَتْق
ِّ

َٓ ُيْدَخُؾ َطَؾك الـَّبِل َوَكاَكْت َساَطًة 

َثْتـِل َحْػَصُة:  فِقَفا، ـِ »َحدَّ ُن َوَصَؾَع الَػْجُر َصؾَّك َرْكَعَتْق َن الُؿَمذِّ  .«َأكَُّف َكاَن إَِذا َأذَّ

 الؿغرب والعشاء والظفر  فقف سـة

 اهلُل َطـَْفاروى البخاري ومسؾؿ  الحديث :
َ

ـْ َطائَِشَة َرِضل  َط
(152)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف  "، َقاَلْت:  
ُّ

َكاَن الـَّبِل

ُػ  َُققُل: َهْؾ َقَرَأ بُِلمِّ الؽَِتاِب؟ َوَسؾََّؿ ُيَخػِّ َٕ ْبِح َحتَّك إِكِّل  ـِ َقْبَؾ َصالَِة الصُّ َتْق ـِ الؾَّ ْكَعَتْق  ."الرَّ

ـْ َطائَِشةَ  ويف رواية  َط
(153)

ـَ الـََّقافِِؾ َأَشدَّ ُمَعاَهَدًة »، 
ٍء مِ

ْ
ـْ َطَؾك َشل َؿ َلْؿ َيُؽ  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ

َّ
َأنَّ الـَّبِل

ْبِح  ـِ َقْبَؾ الصُّ  .«مِـُْف َطَؾك َرْكَعَتْق

                                                             

 .726مسؾؿ  (149)

 .727مسؾؿ  (150)

 .1180البخاري  (151)

 .724، مسؾؿ  1171البخاري  (152)
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ـْ َطائَِشةَ  ويف رواية  َط
(154)

ـَ الـَِّداِء »،  ـِ َبْق ـِ َخِػقَػَتْق  صّؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ُيَصؾِّل َرْكَعَتْق
ُّ

َكاَن الـَّبِل

ْبِح  ـْ َصالَِة الصُّ
 .«َواإِلَقاَمِة مِ

 سـة الظفر

 هركعات ، اثـقـ قبؾ الظفر واثـقـ بعدأربع ورد يف حديث ابـ طؿر الؿتؼدم أهنؿا 
(155)

. 

 :وورد أهنا ست ركعات 

ـِ َشِؼقٍؼ روى مسؾؿ  الحديث :  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل  َط

(156)
 َصؾَّك اهلُل 

ِ
ـْ َصاَلِة َرُسقِل اهلل ، َقاَل: َسَلْلُت َطائَِشَة َط

ِطِف؟ َفَؼاَلْت:  ـْ َتَطقُّ ْفِر َأْرَبًعا، ُثؿَّ َيْخُرُج َفُقَصؾِّل بِالـَّاِس، ُثؿَّ َكاَن ُيَصؾِّل فِل »َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َط َبْقتِل َقْبَؾ الظُّ

، َوُيَصؾِّل ـِ ، َوَكاَن ُيَصؾِّل بِالـَّاِس اْلَؿْغِرَب، ُثؿَّ َيْدُخُؾ َفُقَصؾِّل َرْكَعَتْق ـِ بِالـَّاِس  َيْدُخُؾ َفُقَصؾِّل َرْكَعَتْق

َـّ اْلِقْتُر، َوَكاَن ُيَصؾِّل َلْقاًل اْلِعَشاَء، َوَيْدُخُؾ َبْقتِل َفُقَصؾِّ  ْقِؾ تِْسَع َرَكَعاٍت فِقِف ـَ الؾَّ
، َوَكاَن ُيَصؾِّل مِ ـِ ل َرْكَعَتْق

 َرَأ َقاِطًدا َرَكعَ َصِقياًل َقائًِؿا، َوَلْقاًل َصِقياًل َقاِطًدا، َوَكاَن إَِذا َقَرَأ َوُهَق َقائٌِؿ َرَكَع َوَسَجَد َوُهَق َقائٌِؿ، َوإَِذا قَ 

ـِ   .«َوَسَجَد َوُهَق َقاِطٌد، َوَكاَن إَِذا َصَؾَع اْلَػْجُر َصؾَّك َرْكَعَتْق

 قال الرتمذي رحؿف اهلل
(157)

 َصؾَّك:  
ِّ

ـْ َأْصَحاِب الـَّبِل
ـْ َبْعَدُهْؿ:  اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َأْكَثِر َأْهِؾ الِعْؾِؿ مِ َوَم

ُجُؾ َقْبَؾ   الرَّ
َ

، وَ  َيْخَتاُروَن َأْن ُيَصؾِّل ْفِر َأْرَبَع َرَكَعاٍت َوُهَق َقْقُل ُسْػَقاَن الثَّْقِريِّ ـِ الُؿَباَرِك، َوإِْسَحاَق الظُّ  .اْب

 قال ابـ حجر رحؿف اهلل 
(158)

ـِ َوَتاَرًة ُيَصؾِّل :  ـِ َفَؽاَن َتاَرًة ُيَصؾِّل ثِـَْتْق َْوَلك َأْن ُيْحَؿَؾ َطَؾك َحاَلْق ْٕ َوا

ـِ َوفِل َبْقتِِف ُيَصؾِّل أَ  ْرَبًعا َوَيْحَتِؿُؾ َأْرَبًعا َوقِقَؾ ُهَق َمْحُؿقٌل َطَؾك َأكَُّف َكاَن فِل اْلَؿْسِجِد َيْؼَتِصُر َطَؾك َرْكَعَتْق

                                                                                                                                                                                                                             

 .724مسؾؿ  ، 1169البخاري  (153)

 .724، مسؾؿ  619البخاري  (154)

 الحديث الثالث يف سـة الػجر. (155)

 .730مسؾؿ  (156)

 .424ســ الرتمذي  (157)

 .(58/ 3فتح الباري ٓبـ حجر )(158) 
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ـِ َفَرأى بـ ُطَؿَر َما  َأْن َيُؽقنَ  ـِ ُثؿَّ َيْخُرُج إَِلك اْلَؿْسِجِد َفُقَصؾِّل َرْكَعَتْق فِل ُيَصؾِّل إَِذا َكاَن فِل َبْقتِِف َرْكَعَتْق

ـِ  َْمَرْي ْٕ َؾَعْت َطائَِشُة َطَؾك ا  .اْلَؿْسِجِد ُدوَن َما فِل َبْقتِِف َواصَّ

 سـة العصر

 َضْؿَرةَ  ـُ بْ  َطاِصؿُ ورد فقفا حديث ضعقػ تػرد بف 
(159)

، َقاَل: 
ٍّ

ـْ َطؾِل  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف »، َط
ُّ

َكاَن الـَّبِل

، ـَ بِق َـّ بِالتَّْسؾِقِؿ َطَؾك الَؿاَلئَِؽِة الُؿَؼرَّ ـَ  َوَسؾََّؿ ُيَصؾِّل َقْبَؾ الَعْصِر َأْرَبَع َرَكَعاٍت َيْػِصُؾ َبْقـَُف
ـْ َتبَِعُفْؿ مِ َوَم

ـَ َوالُؿْممِـِق  .«ـَ الُؿْسؾِِؿق

 سـة الؿغرب والعشاء تؼدمتا يف حديث ابـ طؿر وطائشة رضل اهلل طـفؿاو

 سـة صالة الجؿعة 

ـْ َكافٍِع، روى مسؾؿ الحديث : ـْ  َط ـِ ُطَؿرَ َط  ْب
ِ
َطْبِد اهلل

(160)
 َكَُّف َكاَن إَِذا َصؾَّك اْلُجُؿَعَة اْكَصَرَف،  أ، 

ـِ فِل َبْقتِِف، ُثؿَّ َقاَل:  َؿ َيْصـَُع َذلَِؽ »َفَسَجَد َسْجَدَتْق  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِ
 .«َكاَن َرُسقُل اهلل

ـِ ُطَؿرَ روى البخاري ومسؾؿ  الحديث :  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل  َط

(161)
 َصؾَّك 

ِ
َع َصاَلِة َرُسقِل اهلل ، َأكَُّف َوَصَػ َتَطقُّ

َٓ ُيَصؾِّل َبْعَد »اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َقاَل:  ـِ فِل َبْقتِفِ َفَؽاَن   «.اْلُجُؿَعِة َحتَّك َيـَْصِرَف، َفُقَصؾِّل َرْكَعَتْق

 فقفؿا جقاز إمريـ صالة ركعتقـ أو أربع لؽـ إربع أفضؾ لؽقن الـبل حث طؾقفا 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ روى  مسؾؿ  َط
 (162)

َؿ:   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِ
َأَحُدُكُؿ  إَِذا َصؾَّك»، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

  «اْلُجُؿَعَة َفْؾُقَصؾِّ َبْعَدَها َأْرَبًعا

ًقا َبْعَد اْلُجُؿَعِة َفْؾُقَصؾِّ َأْرَبًعا»ويف رواية لؿسؾؿ أيضا :  ـْ َكاَن مِـُْؽْؿ ُمَصؾِّ  .«َم

                                                             

 بـ  4915، البقفؼل  429ضعقػ : الرتمذي  (159)
ِ
 اهلل َطـف، َوَكاَن َطبُد اهلل

َ
 َرضل

ٍّ
َد بِِف َطاِصُؿ بـ َضْؿَرَة َطـ َطؾِل وقال رحؿف اهلل َتَػرَّ

ـُ فِل ِرَواَيتِِف َهَذا الَحِديَث. ُػُف َفَقْطَع  الُؿَباَرِك ُيَضعِّ

 .882مسؾؿ  (160)

 والؾػظ لف. 882، مسؾؿ  937البخاري  (161)

 .881مسؾؿ  (162)
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 الؾقؾصالة 

ـْ روى البخاري ومسؾؿ  : الحديث ـِ  َأَكسِ  َط ـَ  ْب  ِسقِري
(163)

ـِ ُطَؿَر:  ْب
ِ

ـِ ، َقاَل: ُقْؾُت ٓ ْكَعَتْق َأَرَأْيَت الرَّ

ْقِؾ َمْثـَك »َقْبَؾ َصالَِة الَغَداِة ُأصِقُؾ فِقِفَؿا الِؼَراَءَة، َفَؼاَل:  ـَ الؾَّ
 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ ُيَصؾِّل مِ

ُّ
َكاَن الـَّبِل

ـِ َقْبَؾ َصالَِة الَغَداِة، ْكَعَتْق اٌد: َأْي ُسْرَطةً  .«َوَكَلنَّ إََذاَن بُِلُذَكْقفِ  َمْثـَك، َوُيقتُِر بَِرْكَعٍة، َوُيَصؾِّل الرَّ  .َقاَل َحؿَّ

 وفقف وتر الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بركعة واحدة

 اهلُل َطـَْفاروى البخاري ومسؾؿ  الحديث :
َ

ـْ َطائَِشَة َرِضل  َط
(164)

 َصؾَّك اهلُل »، َقاَلْت: 
َّ

َما َرَأْيُت الـَّبِل

قَطَؾْقِف َوَسؾََّؿ  ـَ السُّ
 َطَؾْقِف مِ

َ
ْقِؾ َجالًِسا، َحتَّك إَِذا َكبَِر َقَرَأ َجالًِسا، َفنَِذا َبِؼل ـْ َصالَِة الؾَّ

ٍء مِ
ْ

َرِة َيْؼَرُأ فِل َشل

، ُثؿَّ َرَكعَ  َـّ  .«َثالَُثقَن َأْو َأْرَبُعقَن آَيًة، َقاَم َفَؼَرَأُه

ـْ روى مسؾؿ   الحديث : ـِ َشِؼقٍؼ اْلعُ  َط  ْب
ِ
 َطْبِد اهلل

ِّ
 َؼْقؾِل

(165)
 
ِ
ـْ َصاَلِة َرُسقِل اهلل ، َقاَل: َسَلْلُت َطائَِشَة َط

ْقِؾ، َفَؼاَلْت:  َكاَن ُيَصؾِّل َلْقاًل َصِقياًل َقائًِؿا، َوَلْقاًل َصِقياًل َقاِطًدا، َوَكاَن إَِذا َقَرَأ »َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ بِالؾَّ

 .«َقاِطًدا َرَكَع َقاِطًدا َقائًِؿا َرَكَع َقائًِؿا، َوإَِذا َقَرأَ 

ـْ َطائَِشةَ روى مسؾؿ  الحديث : (166) َط
َؿ َيْؼَرُأ َوُهَق »، َقاَلْت:   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ِ
َكاَن َرُسقُل اهلل

ـَ آَيةً   .«َقاِطٌد، َفنَِذا َأَراَد َأْن َيْرَكَع َقاَم َقْدَر َما َيْؼَرُأ إِْكَساٌن َأْرَبِعق

ـِ َشِؼقٍؼ روى مسؾؿ  الحديث :  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل  َط

(167)
 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف 

ُّ
، َقاَل: ُقْؾُت لَِعائَِشَة: َهْؾ َكاَن الـَّبِل

 «.َكَعْؿ، َبْعَد َما َحَطَؿُف الـَّاُس »َوَسؾََّؿ ُيَصؾِّل َوُهَق َقاِطٌد؟ َقاَلْت: 

                                                             

 .749، مسؾؿ  995البخاري  (163)

 .731، مسؾؿ  1148البخاري  (164)

 .730مسؾؿ  (165)

 .731مسؾؿ  (166)

 .732مسؾؿ  (167)
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ـْ َطائَِشةَ روى مسؾؿ  : الحديث  َط
(168)

ا »، َقاَلْت:   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َوَثُؼَؾ، َكاَن َلؿَّ
ِ
َن َرُسقُل اهلل َبدَّ

 .«َأْكَثُر َصاَلتِِف َجالًِسا

ـْ َحْػَصةَ روى مسؾؿ  الحديث :  َط
(169)

َؿ َصؾَّك »، َأكََّفا َقاَلْت:   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِ
َما َرَأْيُت َرُسقَل اهلل

ُؾَفا فِل ُسْبَحتِِف َقاِطًدا، َحتَّك  قَرِة َفُقَرتِّ َكاَن َقْبَؾ َوَفاتِِف بَِعاٍم، َفَؽاَن ُيَصؾِّل فِل ُسْبَحتِِف َقاِطًدا، َوَكاَن َيْؼَرُأ بِالسُّ

ـْ َأْصَقَل مِـَْفا
 «.َحتَّك َتُؽقَن َأْصَقَل مِ

 اهلُل َطـَْفاروى البخاري ومسؾؿ  : الحديث
َ

ـْ َطائَِشَة َرِضل  َط
(170)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ : َأنَّ َرُسقَل 
ِ
اهلل

ْقِؾ، َفَصؾَّك فِل الَؿْسِجِد، َفَصؾَّك ِرَجاٌل بَِصالَتِِف، َفَلْصَبَح الـَّاُس، َفتَ  ـْ َجْقِف الؾَّ
ُثقا، َخَرَج َذاَت َلْقَؾٍة مِ َحدَّ

ْقا َمَعُف، َفَلْصَبَح الـَّاُس، َفَتَحدَّ  ْقَؾِة الثَّالَِثِة، َفَخَرَج َفاْجَتَؿَع َأْكَثُر مِـُْفْؿ، َفَصؾَّ ـَ الؾَّ
ُثقا، َفَؽُثَر َأْهُؾ الَؿْسِجِد مِ

ابَِعُة َطَجَز الؿَ  ْقَؾُة الرَّ ا َكاَكِت الؾَّ  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفَصؾَّْقا بَِصالَتِِف، َفَؾؿَّ
ِ
ـْ َأْهؾِِف َحتَّك َرُسقُل اهلل ْسِجُد َط

ْبِح، فَ  َد، ُثؿَّ َقاَل: َخَرَج لَِصالَِة الصُّ ا َقَضك الَػْجَر َأْقَبَؾ َطَؾك الـَّاِس، َفَتَشفَّ  »َؾؿَّ
َّ

ا َبْعُد، َفنِكَُّف َلْؿ َيْخَػ َطَؾل َأمَّ

 .«َمَؽاُكُؽْؿ، َلؽِـِّل َخِشقُت َأْن ُتْػَرَض َطَؾْقُؽْؿ، َفَتْعِجُزوا َطـَْفا

ـْ ُحَذْيَػةَ روى مسؾؿ  : الحديث  َط
(171)

ْقُت مَ   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َذاَت َلْقَؾٍة، ، َقاَل: َصؾَّ
ِّ

َع الـَّبِل

ُؼْؾُت: َيْرَكُع َفاْفَتَتَح اْلَبَؼَرَة، َفُؼْؾُت: َيْرَكُع ِطـَْد اْلِؿاَئِة، ُثؿَّ َمَضك، َفُؼْؾُت: ُيَصؾِّل بَِفا فِل َرْكَعٍة، َفَؿَضك، فَ 

اًل، إَِذا َمرَّ بِآَيٍة فِقَفا َتْسبِقٌح َسبََّح، بَِفا، ُثؿَّ اْفَتَتَح الـَِّساَء، َفَؼَرَأَها، ثُ  ؿَّ اْفَتَتَح آَل ِطْؿَراَن، َفَؼَرَأَها، َيْؼَرُأ ُمَتَرسِّ

َذ، ُثؿَّ َرَكَع، َفَجَعَؾ َيُؼقُل:  ٍذ َتَعقَّ  اْلَعظِقؿِ »َوإَِذا َمرَّ بُِسَماٍل َسَلَل، َوإَِذا َمرَّ بَِتَعقُّ
َ

قُطُف ، َفَؽاَن ُركُ «ُسْبَحاَن َربِّل

                                                             

 .732مسؾؿ  (168)

 .733مسؾؿ  (169)

 .761، مسؾؿ  924البخاري  (170)

 .772مسؾؿ  (171)
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ـْ قَِقامِِف، ُثؿَّ َقاَل: 
ـْ َحِؿَدهُ »َكْحًقا مِ ا َرَكَع، ُثؿَّ َسَجَد، َفَؼاَل: «َسِؿَع اهلُل لَِؿ ُسْبَحاَن »، ُثؿَّ َقاَم َصِقياًل َقِريًبا مِؿَّ

َْطَؾك ْٕ  ا
َ

ـْ قَِقامِِف.«َربِّل
 ، َفَؽاَن ُسُجقُدُه َقِريًبا مِ

 بالؾقؾ  طؾقف وسؾؿبحث يف طدد ركعات ققام رسقل اهلل صؾك اهلل

ـْ ُكَرْيٍب روى البخاري ومسؾؿ  : الحديث  َط
(172)

ـَ َطبَّاٍس َأْخَبَرُه َأكَُّف   ْب
ِ
ـِ َطبَّاٍس َأنَّ َطْبَد اهلل ، َمْقَلك اْب

 َخاَلُتُف 
َ

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َوِهل
ِّ

 "َفاْضَطَجْعُت فِل َطْرِض الِقَساَدِة َباَت َلْقَؾًة ِطـَْد َمْقُؿقَكَة َزْوِج الـَّبِل

 َصؾَّك اهلُل َطؾَ 
ِ
 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َوَأْهُؾُف فِل ُصقلَِفا، َفـَاَم َرُسقُل اهلل

ِ
ْقِف َوَسؾََّؿ، َحتَّك َواْضَطَجَع َرُسقُل اهلل

ْقُؾ، َأْو َقْبَؾُف بَِؼؾِقٍؾ َأْو َبْعَدُه بِؼَ   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفَجَؾَس َيْؿَسُح إَِذا اْكَتَصَػ الؾَّ
ِ
ؾِقٍؾ، اْسَتْقَؼَظ َرُسقُل اهلل

ـْ ُسقَرِة آِل ِطْؿَراَن، ُثؿَّ َقاَم إَِلك َش 
ـْ َوْجِفِف بَِقِدِه، ُثؿَّ َقَرَأ الَعْشَر أَياِت الَخَقاتَِؿ مِ َل الـَّْقَم َط َؼٍة، َفَتَقضَّ ٍـّ ُمَعؾَّ

ـُ َطبَّاٍس: َفُؼْؿُت َفَصـَْعُت مِْثَؾ َما َصـََع، ُثؿَّ َذَهْبُت َفُؼْؿُت مِـَْفا َفَلْحَس  ـَ ُوُضقَءُه، ُثؿَّ َقاَم ُيَصؾِّل. َقاَل اْب

، ُثؿَّ َرْكعَ  ُقْؿـَك َطَؾك َرْأِسل، َوَأَخذَ إَِلك َجـْبِِف، َفَقَضَع َيَدُه ال ـِ ، ُثؿَّ بُِلُذكِل الُقْؿـَك َيْػتُِؾَفا، َفَصؾَّك َرْكَعَتْق ـِ َتْق

، ُثؿَّ َأْوَتَر، ُثؿَّ اْضَطَجَع َحتَّك َأَتاُه الؿُ  ـِ ، ُثؿَّ َرْكَعَتْق ـِ ، ُثؿَّ َرْكَعَتْق ـِ ، ُثؿَّ َرْكَعَتْق ـِ ُن، َفَؼاَم َفَصؾَّك َرْكَعَتْق َمذِّ

ْبَح  ، ُثؿَّ َخَرَج َفَصؾَّك الصُّ ـِ ـِ َخِػقَػَتْق  ."َرْكَعَتْق

ـِ َطبَّاسٍ  ويف رواية ـِ اْب  اهلُل َطـُْفَؿا َط
َ

 َرِضل
(173)

ـَ »، َقاَل: 
 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ ُيَصؾِّل مِ

ِ
َكاَن َرُسقُل اهلل

ْقِؾ َثاَلَث َطْشَرَة َرْكَعةً   .«الؾَّ

 اهلُل َطـَْفاروى البخاري ومسؾؿ  : الحديث
َ

ـْ َطائَِشَة َرِضل  َط
(174)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف : »
ُّ

َوَسؾََّؿ َكاَن الـَّبِل

، ُثؿَّ اْضَطَجعَ  ـِ ـِ َخِػقَػَتْق ْقِؾ إِْحَدى َطْشَرَة َرْكَعًة، َفنَِذا َصَؾَع الَػْجُر َصؾَّك َرْكَعَتْق ـَ الؾَّ
ِف  ُيَصؾِّل مِ َطَؾك ِشؼِّ

ُن َفُقْمِذَكفُ  ، َحتَّك َيِجلَء الُؿَمذِّ ـِ  .«إَْيَؿ

                                                             

 .992، مسؾؿ  183البخاري  (172)

 .والؾػظ لف 764، مسؾؿ  1138البخاري  (173)
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 اهللُ روى البخاري ومسؾؿ  : الحديث
َ

ـْ َطائَِشَة َرِضل   َطـَْفاَط
(175)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف »، َقاَلْت: 
ُّ

َكاَن الـَّبِل

ْقِؾ َثالََث َطْشَرَة َرْكَعًة مِـَْفا الِقْتُر، َوَرْكَعَتا الَػْجرِ  ـَ الؾَّ
 .«َوَسؾََّؿ ُيَصؾِّل مِ

 اهلُل َطـَْفا روى البخاري : الحديث
َ

ـْ َطائَِشَة َرِضل  َط
(176)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َكاَن َرُسقُل »، َقاَلْت: 
ِ
اهلل

ـِ َخػِ  ْبِح َرْكَعَتْق ْقِؾ َثالََث َطْشَرَة َرْكَعًة، ُثؿَّ ُيَصؾِّل إَِذا َسِؿَع الـَِّداَء بِالصُّ ـِ َوَسؾََّؿ ُيَصؾِّل بِالؾَّ  .«قَػَتْق

ـْ َطائَِشَة، َقاَلْت:  روى مسؾؿ الحديث :  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف »َط
ِ
ْقِؾ َكاَن َرُسقُل اهلل ـَ الؾَّ

َوَسؾََّؿ إَِذا َقاَم مِ

ـِ  ـِ َخِػقَػَتْق ، اْفَتَتَح َصاَلَتُف بَِرْكَعَتْق
َ

 .«لُِقَصؾِّل

َوةَ ُطرْ طـ  روى البخاري ومسؾؿ  الحديث :
(177)

 اهلُل َطـَْفا، َأْخَبَرْتُف: 
َ

 »، َأنَّ َطائَِشَة َرِضل
ِ
َأنَّ َرُسقَل اهلل

ـْ َذلَِؽ َقْدَر َما َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ 
ْجَدَة مِ َكاَن ُيَصؾِّل إِْحَدى َطْشَرَة َرْكَعًة، َكاَكْت تِْؾَؽ َصالََتُف َيْسُجُد السَّ

ـِ َقْبَؾ َصالَِة الَػْجِر، ُثؿَّ يَ  ـَ آَيًة، َقْبَؾ َأْن َيْرَفَع َرْأَسُف، َوَيْرَكُع َرْكَعَتْق ِف ْضَطِجُع َطَؾك ِشؼِّ َيْؼَرُأ َأَحُدُكْؿ َخْؿِسق

الَةِ  ـِ َحتَّك َيْلتَِقُف الُؿـَاِدي لِؾصَّ  .«إَْيَؿ

ـْ َمْسُروٍق روى البخاري ومسؾؿ  الحديث :  َط
(178)

ـْ َصالَِة   اهلُل َطـَْفا، َط
َ

، َقاَل: َسَلْلُت َطائَِشَة َرِضل

ْقِؾ؟ َفَؼاَلْت:   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ بِالؾَّ
ِ
 .«َوتِْسٌع، َوإِْحَدى َطْشَرَة، ِسَقى َرْكَعتِل الَػْجرِ َسْبٌع، »َرُسقِل اهلل

ـِ روى البخاري ومسؾؿ  : الحديث ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ـْ َأبِل َسَؾَؿَة ْب  َط
(179)

، َأكَُّف َأْخَبَرُه: َأكَُّف َسَلَل َطائَِشَة 

 َصؾَّك اهلُل طَ 
ِ
 اهلُل َطـَْفا، َكْقَػ َكاَكْت َصالَُة َرُسقِل اهلل

َ
َما َكاَن َرُسقُل »َؾْقِف َوَسؾََّؿ فِل َرَمَضاَن؟ َفَؼاَلْت: َرِضل

                                                                                                                                                                                                                             

 .736، مسؾؿ  6310البخاري  (174)

 .738، مسؾؿ  1140البخاري  (175)

 .1170البخاري  (176)

 .994، مسؾؿ  1123البخاري  (177)

 .1139البخاري  (178)

 .738، مسؾؿ  1147البخاري  (179)
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َٓ فِل َغْقِرِه َطَؾك إِْحَدى َطْشَرَة َرْكَعًة ُيَصؾِّل َأرْ  َؿ َيِزيُد فِل َرَمَضاَن َو  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِ
َبًعا، َفالَ َتَسْؾ اهلل

، ُثؿَّ ُيَصؾِّل أَ  َـّ َـّ َوُصقلِِف ـْ ُحْسـِِف ، ُثؿَّ ُيَصؾِّل َثالًَثاَط َـّ َـّ َوُصقلِِف ـْ ُحْسـِِف َقاَلْت َطائَِشُة: ، «ْرَبًعا، َفالَ َتَسْؾ َط

: َأَتـَاُم َقْبَؾ َأْن ُتقتَِر؟ َفَؼاَل: 
ِ
َٓ َيـَاُم َقْؾبِل»َفُؼْؾُت َيا َرُسقَل اهلل  َتـَاَماِن َو

َّ
 .«َيا َطائَِشُة إِنَّ َطْقـَل

ـْ َأبِل ويف رواية :  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفَؼاَلْت:  َط
ِ
ـْ َصاَلِة َرُسقِل اهلل َسَؾَؿَة، َقاَل: َسَلْلُت َطائَِشَة، َط

ـِ َوُهَق َجالِ » ٌس، َفنَِذا َأَراَد َكاَن ُيَصؾِّل َثاَلَث َطْشَرَة َرْكَعًة، ُيَصؾِّل َثَؿاَن َرَكَعاٍت، ُثؿَّ ُيقتُِر، ُثؿَّ ُيَصؾِّل َرْكَعَتْق

قَ أَ  ـَ الـَِّداِء َواإْلِ ـِ َبْق ْبِح ْن َيْرَكَع َقاَم َفَرَكَع، ُثؿَّ ُيَصؾِّل َرْكَعَتْق ـْ َصاَلِة الصُّ
 «.اَمِة مِ

 روى مسؾؿ  الحديث :
ِّ

ـِ َخالٍِد اْلُجَفـِل ـْ َزْيِد ْب  َط
(180)

 َصؾَّك اهلُل 
ِ
َـّ َصاَلَة َرُسقِل اهلل َْرُمَؼ َٕ ، َأكَُّف َقاَل: 

ْقَؾَة، َطَؾْقِف  ، ُثؿَّ َصؾَّك »َوَسؾََّؿ الؾَّ ـِ ـِ َصِقيَؾَتْق ـِ َصِقيَؾَتْق ـِ َصِقيَؾَتْق ، ُثؿَّ َصؾَّك َرْكَعَتْق ـِ ـِ َخِػقَػَتْق َفَصؾَّك َرْكَعَتْق

ـِ َقْبَؾفُ  َتْق ، َوُهَؿا ُدوَن الؾَّ ـِ ـِ َقْبَؾُفَؿا، ُثؿَّ َصؾَّك َرْكَعَتْق َتْق ، َوُهَؿا ُدوَن الؾَّ ـِ ، َوُهَؿا َرْكَعَتْق ـِ َؿا، ُثؿَّ َصؾَّك َرْكَعَتْق

ـِ َقْبَؾُفَؿا، ُثؿَّ َأْوَتَر َفَذلَِؽ َثاَل  َتْق ـِ َوُهَؿا ُدوَن الؾَّ ـِ َقْبَؾُفَؿا، ُثؿَّ َصؾَّك َرْكَعَتْق َتْق  .«َث َطْشَرَة َرْكَعةً ُدوَن الؾَّ

 رحؿف اهلل قال أبق العباس الؼرصبل
(181)

قر مـ العؾؿاء، حتك إن وقد أشؽؾت هذه إحاديث طؾك كث: 

بعضفؿ كسبقا حديث طائشة رضل اهلل طـفا يف صالة الؾقؾ إلك آضطراب، وهذا إكؿا كان يصح لق 

كان الراوي طـفا واحًدا، أو أخربت طـ وقت واحد، والصحقح: أن كؾ ما ذكرتف صحقح مـ فعؾ 

اط والُقْسر، ولقبقـ أن كؾ يف أوقات متعددة، وأحقال مختؾػة، حسب الـش  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿالـبل 

 .ذلؽ جائز

                                                             

 .765مسؾؿ  (180)

 .(367/ 2الؿػفؿ ط ابـ كثقر ) (181)
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 قال ابـ حجر رحؿف اهللو
(182)

ـْ ُطْرَوَة َطـَْفا َكَؿا َسَقْلتِل فِل َباِب َما َيْؼَرُأ فِل  :   ْهِريُّ َط ا َما َرَواُه الزُّ َوَأمَّ

ْقِؾ َثاَلَث َطْشَرَة َرْكَعًة ُثؿَّ  ـِ َرْكَعَتِل اْلَػْجِر بَِؾْػِظ َكاَن ُيَصؾِّل بِالؾَّ ْبِح َرْكَعَتْق ُيَصؾِّل إَِذا َسِؿَع الـَِّداَء بِالصُّ

ْقِؾ ُسـََّة اْلِعَش  َم َفُقْحَتَؿُؾ َأْن َتُؽقَن َأَضاَفْت إَِلك َصاَلِة الؾَّ ـِ َفَظاِهُرُه ُيَخالُِػ َما َتَؼدَّ اِء لَِؽْقكِِف َكاَن َخِػقَػَتْق

قَفا فِل َبْقتِِف َأْو َما َكاَن َيْػَتتُِح بِ  ـِ ِهَشاٍم َطـَْفا َأكَُّف ُيَصؾِّ ـْ َصِريِؼ َسْعِد ْب
ْقِؾ َفَؼْد َثَبَت ِطـَْد ُمْسؾٍِؿ مِ ِف َصاَلَة الؾَّ

ْت  تِل َدلَّ َنَّ ِرَواَيَة َأبِل َسَؾَؿَة الَّ
ِ

ـِ َوَهَذا َأْرَجُح فِل َكَظِري ٕ ـِ َخِػقَػَتْق  َطَؾك اْلَحْصِر فِل َكاَن َيْػَتتُِحَفا بَِرْكَعَتْق

كََّفا َلْؿ َطْشَرَة َجاَء فِل ِصَػتَِفا ِطـَْد اْلُؿَصـِِّػ َوَغْقِرِه ُيَصؾِّل َأْرَبًعا ُثؿَّ َأْرَبًعا ُثؿَّ َثاَلًثا َفَدلَّ َطَؾك أَ إِْحَدى 

ـَ الْ 
َياَدُة مِ ْهِريِّ َوالزِّ َضْت َلُفَؿا فِل ِرَواَيِة الزُّ ـِ َوَتَعرَّ ـِ اْلَخِػقَػَتْق ْكَعَتْق ْض لِؾرَّ َحافِِظ َمْؼُبقَلٌة َوبَِفَذا َتَتَعرَّ

ْكعَ  ـْ ِذْكِر الرَّ
َم فِل َأْبَقاِب اْلِقْتِر مِ َواَياِت َوَيـَْبِغل َأْن َيْسَتْحِضَر ُهـَا َما َتَؼدَّ ـَ الرِّ ـِ َبْعَد اْلِقْتِر ُيْجَؿُع َبْق َتْق

ْكَعَتاِن َبْعَد اْلَػْجِر َأْو َصاَلٌة ُمْػرَ  ْختاَِلِف َهْؾ ُهَؿا الرَّ
ِ

ُدُه َما َوَقَع ِطـَْد َأْحَؿَد َوَأبِل َداُوَد َوآ َدٌة َبْعَد اْلِقْتِر َوُيَميِّ

ـْ َطائَِشَة بَِؾْػِظ َكاَن ُيقتُِر بَِلْرَبٍع َوَثاَلٍث َوِستٍّ َوَثاَلٍث  ـِ َأبِل َقْقٍس َط  ْب
ِ
ـْ ِرَواَيِة َطْبِد اهلل

َوَثَؿاٍن َوَثاَلٍث مِ

ـْ  ـْ  َوَطْشٍر َوَثاَلٍث َوَلْؿ َيُؽ
ـْ َسْبٍع َوَهَذا َأَصحُّ َما َوَقْػُت َطَؾْقِف مِ

َٓ َأْكَؼَص مِ ـْ َثاَلَث َطْشَرَة َو
ُيقتُِر بَِلْكَثَر مِ

ـْ َذلَِؽ َواهلُل َأْطَؾؿُ 
ـْ َطائَِشَة مِ ـَ َما اْخَتَؾَػ َط  .َذلَِؽ َوبِِف ُيْجَؿُع َبْق

إلباين رحؿف اهلل  قالو
(183)

أن رواية مالؽ جاءت مػصؾة بذكر لحافظ ا جحفويميد الجؿع الذي ر: 

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف الركعتقـ الخػقػتقـ مـ حديث زيد بـ خالد الجفـل 
ِ
َـّ َصاَلَة َرُسقِل اهلل َْرُمَؼ َٕ َأكَُّف َقاَل: 

ْقَؾَة،  ـِ »َوَسؾََّؿ الؾَّ ـِ َصِقيَؾَتْق ، ُثؿَّ َصؾَّك َرْكَعَتْق ـِ ـِ َخِػقَػَتْق ، ُثؿَّ َصؾَّك َفَصؾَّك َرْكَعَتْق ـِ ـِ َصِقيَؾَتْق َصِقيَؾَتْق

ـِ َقْبَؾُفَؿا، ُثؿَّ  َتْق ، َوُهَؿا ُدوَن الؾَّ ـِ ـِ َقْبَؾُفَؿا، ُثؿَّ َصؾَّك َرْكَعَتْق َتْق ، َوُهَؿا ُدوَن الؾَّ ـِ ، َوُهَؿا َرْكَعَتْق ـِ َصؾَّك َرْكَعَتْق

ـِ َوهُ  ـِ َقْبَؾُفَؿا، ُثؿَّ َصؾَّك َرْكَعَتْق َتْق ـِ َقْبَؾُفَؿا، ُثؿَّ َأْوَتَر َفَذلَِؽ َثاَلَث َطْشَرَة َرْكَعةً ُدوَن الؾَّ َتْق  «.َؿا ُدوَن الؾَّ

                                                             

 .(21/ 3فتح الباري ٓبـ حجر ) (182)

 ط الؿؽتب اإلسالمل. 17صالة الرتاويح صـ (183)
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 صالة القتر

ـْ َطائَِشةَ روى البخاري ومسؾؿ  الحديث :  َط
(184)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف »، َقاَلْت: 
ِ
ْقِؾ َأْوَتَر َرُسقُل اهلل ُكؾَّ الؾَّ

َحرِ َوَسؾََّؿ، َواْكَتَفك ِوْتُرُه إَِلك   .«السَّ

ـْ َطائَِشةَ روى البخاري ومسؾؿ  الحديث :  َط
(185)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ ُيَصؾِّل »، َقاَلْت: 
ُّ

َكاَن الـَّبِل

 .«َوَأَكا َراقَِدٌة ُمْعَتِرَضًة َطَؾك فَِراِشِف، َفنَِذا َأَراَد َأْن ُيقتَِر َأْيَؼَظـِل، َفَلْوَتْرُت 

ـِ َيَسارٍ روى البخاري ومسؾؿ  الحديث : ـْ َسِعقِد ْب  َط
(186)

ـِ ُطَؿَر   ْب
ِ
، َأكَُّف َقاَل: ُكـُْت َأِسقُر َمَع َطْبِد اهلل

 
ِ
ْبَح َكَزْلُت، َفَلْوَتْرُت، ُثؿَّ َلِحْؼُتُف، َفَؼاَل َطْبُد اهلل ا َخِشقُت الصُّ َة، َفَؼاَل َسِعقٌد: َفَؾؿَّ ـُ ُطَؿَر: َأيْ بَِطِريِؼ َمؽَّ ـَ  ْب

 َصؾَّ 
ِ
: َأَلْقَس َلَؽ فِل َرُسقِل اهلل

ِ
ْبَح، َفـََزْلُت، َفَلْوَتْرُت، َفَؼاَل َطْبُد اهلل ك اهلُل َطَؾْقِف ُكـَْت؟ َفُؼْؾُت: َخِشقُت الصُّ

، َقاَل: 
ِ
 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف »َوَسؾََّؿ إِْسَقٌة َحَسـٌَة؟ َفُؼْؾُت: َبَؾك َواهلل

ِ
 .«َوَسؾََّؿ َكاَن ُيقتُِر َطَؾك الَبِعقرِ َفنِنَّ َرُسقَل اهلل

ـْ َطائَِشةَ روى مسؾؿ  الحديث :  َط
(187)

ْقِؾ »، َقاَلْت:  ـَ الؾَّ
 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ ُيَصؾِّل مِ

ِ
َكاَن َرُسقُل اهلل

 .«َحتَّك َيُؽقَن آِخَر َصاَلتِِف اْلِقْترُ 

ـِ  َطْبدِ طـ  أبق داود  روى الحديث :  ْب
ِ
 َأبِل َقْقسٍ  اهلل

(188)
 اهلُل َطـَْفا: 

َ
َٓ َتَدْع »، َيُؼقُل: َقاَلْت َطائَِشُة َرِضل

ْقِؾ  َٓ َيَدُطُف، َوَكاَن إَِذا َمِرَض، َأْو َكِسَؾ، َصؾَّك َقاِطدً   قَِقاَم الؾَّ َؿ َكاَن   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِ
  .«اَفنِنَّ َرُسقَل اهلل

بـ هشام طـ طائشة وفقف روى مسؾؿ طـ سعد  الحديث :
(189)

ـْ ِوْتِر َرُسقِل » ـَ َأْكبِئِقـِل َط َيا ُأمَّ اْلُؿْممِـِق

َؿ، َفَؼاَلْت:   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِ
ْقِؾ،  "اهلل ـَ الؾَّ

ُكـَّا ُكِعدُّ َلُف ِسَقاَكُف َوَصُفقَرُه، َفَقْبَعُثُف اهلُل َما َشاَء َأْن َيْبَعَثُف مِ
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ُك،  َّٓ فِل الثَّامِـَِة، َفَقْذُكُر اهلَل َوَيْحَؿُدُه َوَيْدطُ َفَقَتَسقَّ َٓ َيْجؾُِس فِقَفا إِ ُل، َوُيَصؾِّل تِْسَع َرَكَعاٍت  قُه، ُثؿَّ َوَيَتَقضَّ

َٓ ُيَسؾُِّؿ، ُثؿَّ َيُؼقُم َفُقَصؾِّ التَّاِسَعَة، ُثؿَّ َيْؼُعُد َفَقْذُكُر اهلَل َوَيْحَؿُدُه َوَيْدُطقهُ  ، ُثؿَّ ُيَسؾُِّؿ َتْسؾِقًؿا َيـَْفُض َو

،
َّ

ـِ َبْعَد َما ُيَسؾُِّؿ َوُهَق َقاِطٌد، َفتِْؾَؽ إِْحَدى َطْشَرَة َرْكَعًة َيا ُبـَل   ُيْسِؿُعـَا، ُثؿَّ ُيَصؾِّل َرْكَعَتْق
ِ
 اهلل

ُّ
َـّ َكبِل ا َأَس َفَؾؿَّ

ِل، َفتِْؾَؽ تِْسٌع َيا َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َوَأَخَذُه الؾَّْحُؿ َأْوَتَر بَِسبْ  َوَّ ْٕ ـِ مِْثَؾ َصـِقِعِف ا ْكَعَتْق ٍع، َوَصـََع فِل الرَّ

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ إَِذا َصؾَّك َصاَلًة َأَحبَّ َأْن ُيَداِوَم َطَؾْقَفا، َوَكانَ 
ِ
 اهلل

ُّ
، َوَكاَن َكبِل

َّ
إَِذا َغَؾَبُف َكْقٌم، َأْو  ُبـَل

ـْ قَِقاِم  َؿ َقرَ َوَجٌع َط  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِ
 اهلل

َّ
َٓ َأْطَؾُؿ َكبِل  َطْشَرَة َرْكَعًة، َو

ْ
ـَ الـََّفاِر ثِـَْتل

ْقِؾ َصؾَّك مِ َأ الؾَّ

َٓ َصاَم َشْفًرا َكاماًِل َغْقَر َرَمَضانَ  ْبِح، َو َٓ َصؾَّك َلْقَؾًة إَِلك الصُّ ُف فِل َلْقَؾٍة، َو  .«اْلُؼْرآَن ُكؾَّ

 حبان رحؿف اهلل ابـ قال
(190)

: فِل َهَذا اْلَخَبِر َدلِقٌؾ َطَؾك َأنَّ اْلِقْتَر َلْقَس بَِػْرٍض، إِْذ َلْق َكاَن َفْرًضا َلَصؾَّك   

ْقِؾ َثالََث َطْشَرَة َرْكَعًة. ـَ الؾَّ
ـَ الـََّفاِر َما َفاَتُف مِ

 مِ

ـْ َطائَِشةَ  أحؿد روى  الحديث :  َط
(191)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ ُيقتُِر بِتِْسٍع، َكاَن َرُسقُل  "َقاَلْت: ،
ِ
اهلل

َـّ وَثُؼَؾ َأْوَتَر بَِسْبٍع  ا َأَس  )حسـ( "َفَؾؿَّ

ـْ َطائَِشةَ : روى مسؾؿ الحديث   َط
(192)

ْقِؾ »، َقاَلْت:  ـَ الؾَّ
 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ ُيَصؾِّل مِ

ِ
َكاَن َرُسقُل اهلل

َّٓ فِل آِخِرَهاَثاَلَث َطْشَرَة َرْكَعةً  ٍء إِ
ْ

َٓ َيْجؾُِس فِل َشل ـْ َذلَِؽ بَِخْؿٍس، 
 «.، ُيقتُِر مِ

ـِ َأبِل َقْقسٍ روى أبق داود  الحديث :  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل  َط

(193)
  

ِ
، َقاَل: ُقْؾُت لَِعاِئَشَة: بَِؽْؿ َكاَن َرُسقُل اهلل

، َوَثَؿاٍن َوَثالٍَث، َوَطْشٍر بَِلْرَبٍع َوَثالٍَث، َوِستٍّ َوَثالٍَث َصؾك اهلل َطَؾقِف َوَسؾَؿ ُيقتُِر؟ َقاَلْت: َكاَن ُيقتُِر 
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َٓ بِ  ـْ َسْبٍع، َو
ـْ ُيقتُِر بَِلْكَؼَص مِ ـْ َثالََث َطْشَرةَ َوَثالٍَث، َوَلْؿ َيُؽ

ـُ « َلْكَثَر مِ ، َقاَل َأُبق َداُوَد: َزاَد َأْحَؿُد ْب

ـِ  ـْ ُيقتُِر بَِرْكَعَتْق ـْ َيَدُع َذلَِؽ، َوَلْؿ َيْذُكْر َأْحَؿُد:  َصالٍِح: َوَلْؿ َيُؽ َقْبَؾ اْلَػْجِر، ُقْؾُت: َما ُيقتُِر؟ َقاَلْت: َلْؿ َيُؽ

  .َوِستٍّ َوَثاَلٍث 

قال العظقؿ آبادي رحؿف اهلل 
(194)

)بؽؿ كان رسقل اهلل ُيقتُِر( َأْي بَِؽْؿ َرْكَعٍة َكاَن َيْجَعُؾ َصاَلَتُف ِوْتًرا :  

ـِ )َوَثاَلٍث( َأْي بَِتْسؾِقَؿٍة َكَؿا ُهَق الَأْو بَِؽْؿ َكاَن يُ  اِهُر َصؾِّل اْلِقْتَر )َكاَن ُيقتُِر بَِلْرَبٍع( بَِتْسؾِقَؿٍة َأْو بَِتْسؾِقَؿَتْق ظَّ

ْكَعًة )َوَطْشٍر َفَقُؽقُن َسْبًعا )َوِستٍّ َوَثاَلٍث( َفَقُؽقُن تِْسًعا َمَع اْلِقْتِر )َوَثَؿاٍن َوَثاَلٍث( َفَقُؽقُن إِْحَدى َطْشَرَة رَ 

َلٌة َضاِهَرٌة بَِلنَّ اْلقِ  َٓ ْتَر فِل َهِذِه َوَثاَلٍث( َفَقُؽقُن َثاَلَث َطْشَرَة َرْكَعًة َوفِل إِْتَقاكَِفا بَِثاَلٍث فِل ُكؾِّ َطَدٍد َد

َماتِِف اْلُؿَسؿَّ  ـْ ُمَؼدِّ
َواَيِة فِل اْلَحِؼقَؼِة ُهَق الثَّاَلُث َوَما َوَقَع َقْبَؾُف مِ ِد َفنِْصاَلُق اْلِقْتِر َطَؾك الرِّ اِة بَِصاَلِة التََّفجُّ

ْقِؾ ِوْتًرا َكَذا فِل اْلِؿْرَقاِة ) ِحقُح اْجَعُؾقا آِخَر َصاَلتُِؽْؿ بِالؾَّ ُدُه اْلَحِديُث الصَّ ـْ ُيقتُِر اْلُؽؾِّ َمَجاٌز َوُيَميِّ َوَلْؿ َيُؽ

ـْ َثاَلَث 
َٓ بَِلْكَثَر مِ ـْ َسْبٍع َو

َّٓ َفَؼْد َثَبَت َأكَُّف َأْوَتَر بَِخْؿَس َطْشَرَة َوَهَذا  بَِلْكَؼَص مِ َطْشَرَة( َأْي َغالًِبا َوإِ

ـَ اتَِّساِع اْلَقْقِت َأْو ُصقِل اْلِؼَراَءِة َكَؿا جاء يف حديث حذيػة وبـ 
ْختاَِلُف بَِحَسِب َما َكاَن َيْحُصُؾ مِ

ِ
آ

ـْ َمَرٍض أَ 
ـْ َكْقٍم َأْو مِ

ِـّ َمْسُعقٍد َأْو مِ  .ْو كَِبِر السِّ

 وتؼدم وتر الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بركعة يف أول حديث يف صالة الؾقؾ )حديث ابـ طؿر(

ـِ  روى أحؿد  الحديث : ـِ اْب  َطبَّاسٍ  َط
(195)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َكاَن ُيقتُِر بَِثالٍث: بَِسبِِّح  " 
َّ

َأنَّ الـَّبِل

َفا اْلَؽافُِروَن، َوُقْؾ ُهَق اهلُل َأَحٌد  َْطَؾك، َوُقْؾ َيا َأيُّ ْٕ  ."اْسَؿ َربَِّؽ ا
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ـِ َأْبزَ طـ  أحؿد  روى الحديث : ـِ ْب ْحَؿ ى َطْبِد الرَّ
(196)

 َصؾَّك اهللُ  ، 
ِّ

َؿ  َأنَّ الـَّبِل َكاَن ُيقتُِر  "َطَؾْقِف َوَسؾَّ

َفا اْلَؽافُِروَن َوُقْؾ ُهَق اهلُل َأَحٌد، َوَكاَن إَِذا َسؾََّؿ َقاَل: ُس  َْطَؾك َوُقْؾ َيا َأيُّ ْٕ ْبَحاَن اْلَؿؾِِؽ بَِسبِِّح اْسَؿ َربَِّؽ ا

وِس  ْٔ "اْلُؼدُّ  .ِخَرةِ ، َثاَلًثا َيْرَفُع َصْقَتُف بِا

 قال الرتمذي رحؿف اهلل
(197)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، :  
ِّ

ـْ َأْصَحاِب الـَّبِل
ِذي اْخَتاَرُه َأْكَثُر َأْهِؾ الِعْؾِؿ مِ َوالَّ

َفا الَؽافُِروَن، َوُقْؾ هُ  ـْ َبْعَدُهْؿ َأْن َيْؼَرَأ: بَِسبِِّح اْسَؿ َربَِّؽ إَْطَؾك، َوُقْؾ َيا َأيُّ َق اهلُل َأَحٌد، َيْؼَرُأ فِل ُكؾِّ َوَم

ـْ َذلَِؽ بُِسقَرٍة 
 ."َرْكَعٍة مِ

 صػة الركقع

َْسَقِد، َوَطْؾَؼَؿةَ  روى مسؾؿالحديث :  ْٕ ـِ ا  َط
(198)

ـَ َمْسُعقٍد فِل َداِرِه، َفَؼاَل:   ْب
ِ
: َأَتْقـَا َطْبَد اهلل َٓ ، َقا

 ، َٓ ِء َخْؾَػُؽْؿ؟ َفُؼْؾـَا:  َٓ َٓ إَِقاَمٍة، َقاَل َوَذَهْبـَا لِـَُؼقَم َأَصؾَّك َهُم َقاَل: َفُؼقُمقا َفَصؾُّقا، َفَؾْؿ َيْلُمْرَكا بَِلَذاٍن َو

ا َرَكَع َوَضْعـَا ـْ ِشَؿالِِف، َقاَل: َفَؾؿَّ َخَر َط ْٔ ـْ َيِؿقـِِف َوا  َأْيِدَيـَا َطَؾك ُرَكبِـَا، َخْؾَػُف، َفَلَخَذ بَِلْيِديـَا َفَجَعَؾ َأَحَدَكا َط

ا َصؾَّك، َقاَل: ـَ َفِخَذْيِف، َقاَل: َفَؾؿَّ ْقِف، ُثؿَّ َأْدَخَؾُفَؿا َبْق ـَ َكػَّ إِكَُّف َسَتُؽقُن َطَؾْقُؽْؿ » َقاَل: َفَضَرَب َأْيِدَيـَا َوَصبََّؼ َبْق

ـْ مِقَؼاتَِفا، َوَيْخـُُؼقَكَفا إَِلك َشَرِق اْلَؿْقَتك، َفنِذَ  اَلَة َط ُروَن الصَّ ا َرَأْيُتُؿقُهْؿ َقْد َفَعُؾقا َذلَِؽ، َفَصؾُّقا ُأَمَراُء ُيَمخِّ

اَلَة لِِؿقَؼاتَِفا، َواْجَعُؾقا َصاَلَتُؽْؿ َمَعُفْؿ ُسْبَحًة، َوإَِذا ُكـُْتْؿ َثاَلَثًة َفَصؾُّقا َجِؿقًعا، َوإَِذا كُ  ـْ الصَّ
ـُْتْؿ َأْكَثَر مِ

ُؽْؿ َأَحُدُكْؿ، َوإَِذا َرَكَع َأَحُدكُ  ْقِف، َذلَِؽ، َفْؾَقُممَّ ـَ َكػَّ ْؿ َفْؾُقْػِرْش ِذَراَطْقِف َطَؾك َفِخَذْيِف، َوْلَقْجـَْل، َوْلُقَطبِّْؼ َبْق

َؿ َفَلَراُهؿْ   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِ
 .«َفَؾَؽَلكِّل َأْكُظُر إَِلك اْختاَِلِف َأَصابِِع َرُسقِل اهلل

                                                             

 . 15358  صحقح : أحؿد (196)

 . 462ســ الرتمذي  (197)
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قال الـقوي رحؿف اهلل 
(199)

ـََّة َوْضُع القديـ طؾك الركبتقـ َمْذَهُبـَا َوَمْذَهُب اْلعُ :  ًة َأنَّ السُّ َؾَؿاِء َكافَّ

ـَ  َْسَقدَ  ْسُعقٍد َوَصاِحَبْقِف َطْؾَؼَؿةَ مَ  وكراهة التطبقؼ آ ب ْٕ َكَُّف َلْؿ َيْبُؾْغُفُؿ  َوا
ِ

ـََّة التَّْطبِقُؼ ٕ َفنِكَُّفْؿ َيُؼقُلقَن إِنَّ السُّ

 اهلُل َطـْفُ 
َ

ـِ َأبِل َوقَّاٍص َرِضل  الـَّاِسُخ َوُهَق َحِديُث َسْعِد ْب
(200)

َقاُب َما َطَؾْقِف اْلُجْؿُفقُر لُِثُبقِت   َوالصَّ

 َٓ ِريِح َقْقُلُف َأَصؾَّك َهُم اَلَة الـَّاِسِخ الصَّ ـَ َلُف َوفِقِف إَِشاَرٌة إَِلك إِْكَؽاِر َتْلِخقِرِهُؿ الصَّ َمِقَر َوالتَّابِِعق ْٕ ِء َيْعـِل ا

َٓ َيْسُؼُط بَِفا َفْرُض اْلؽَِػاَيِة  ـْ 
إَِذا ُقْؾـَا َقْقُلُف ُققُمقا َفَصؾُّقا فِقِف َجَقاُز إَِقاَمِة اْلَجَؿاَطِة فِل اْلُبُققِت َلؽِ

ـُ َمْسُعقٍد َرِض بِاْلَؿْذَهِب   ْب
ِ
ـْ إِْضَفاِرَها َوإِكََّؿا اْقَتَصَر َطْبُد اهلل

َٓ ُبدَّ مِ ِحقِح َأكََّفا َفْرُض كَِػاَيٍة َبْؾ   اهلُل الصَّ
َ

ل

ِة الـَّاِس َوإِْن َأخَّ  َمِقِر َوَطامَّ ْٕ َنَّ اْلَػْرَض َكاَن َيْسُؼُط بِِػْعِؾ ا
ِ

ُروَها إَِلك َأَواِخِر َطـُْف َطَؾك فِْعؾَِفا فِل اْلَبْقِت ٕ

ـْ َأْص 
َؾِػ مِ  اهلُل َطـُْف َوَبْعِض السَّ

َ
َحابِِف اْلَقْقِت َقْقُلُف َفَؾْؿ َيْلُمْرَكا بلذان وٓ اقامة هذا مذهب بـ َمْسُعقٍد َرِضل

ـْ ُيَصؾِّل َوْحَدُه فِل اْلبَ  َقاَمُة لَِؿ َٓ اإْلِ ََذاُن َو ْٕ َٓ ُيْشَرُع ا ُن فِقِف َوُيَؼاُم لَِصاَلِة َوَغْقِرِهْؿ َأكَُّف  ِذي ُيَمذَّ َؾِد الَّ

َؾِػ َواْلَخَؾِػ إِ  ـَ السَّ
َلك َأنَّ اْلَجَؿاَطِة اْلُعْظَؿك َبْؾ َيْؽِػل َأَذاُكُفْؿ َوإَِقاَمُتُفْؿ َوَذَهَب ُجْؿُفقُر اْلُعَؾَؿاِء مِ

َٓ َيْؽِػقِف إَِقاَمُة اْلَجَؿاَطةِ  ِف َو َقاَمَة ُسـٌَّة فِل َحؼِّ ََذاِن َفَؼاَل َبْعُضُفْؿ ُيْشَرُع َلُف َوَقاَل َبْعُضُفْؿ  اإْلِ ْٕ َواْخَتَؾُػقا فِل ا

 َّٓ ـْ َسِؿَع َأَذاُن اْلَجَؿاَطِة َوإِ ََذاُن إِْن َلْؿ َيُؽ ْٕ ِحقُح َأكَُّف ُيْشَرُع َلُف ا َفاَل ُيْشَرُع َقْقُلُف َذَهْبـَا َٓ ُيْشَرُع َوَمْذَهُبـَا الصَّ

َخَر طـ شؿالف وهذالِـَُؼقَم َخؾْ  ْٔ ـْ َيِؿقـِِف َوا مذهب بـ َمْسُعقٍد َوَصاِحَبْقِف  َػُف َفَلَخَذ بَِلْيِديـَا َفَجَعَؾ َأَحَدَكا َط

َماِم َرُج  َن َفَؼاُلقا إَِذا َكاَن َمَع اإْلِ ْٔ ـْ َبْعَدُهْؿ إَِلك ا َحاَبِة َفَؿ ـَ الصَّ
ا َوَراَءُه اَلِن َوَقػَ َوَخاَلَػُفْؿ َجِؿقُع اْلُعَؾَؿاِء مِ

ـِ َصْخٍر َوَقْد َذَكَرُه ُمْسؾِؿٌ  ا لَِحِديِث جابر وجبار ْب  َصػًّ
(201)

فِل َصِحقِحِف فِل آِخِر اْلؽَِتاِب فِل اْلَحِديِث  

ـْ  ا اْلَقاِحُد َفَقِؼُػ َط ـْ َجابٍِر َوَأْجَؿُعقا إَِذا َكاُكقا َثاَلَثًة َأكَُّفْؿ َيِؼُػقَن َوَراَءُه َوَأمَّ َماِم ِطـَْد الطَِّقيِؾ َط ـِ اإْلِ َيِؿق

                                                             

 . 5/15شرح الـقوي (199) 

ـَ  (535) ومسؾؿ ( والؾػظ لف ، 790) رواه البخاري (200) ـْ َأبِل َيْعُػقٍر، َقاَل: َسِؿْعُت ُمْصَعَب ْب ْقُت إَِلك َجـِْب َط َسْعٍد، َيُؼقُل: َصؾَّ

، َفـََفاكِل َأبِل، َوَقاَل: ُكـَّا َكْػَعُؾُف،  ـَ َفِخَذيَّ ، ُثؿَّ َوَضْعُتُفَؿا َبْق
َّ

ل ـَ َكػَّ َكِب »َأبِل، َفَطبَّْؼُت َبْق  .«َفـُِفقـَا َطـُْف َوُأمِْرَكا َأْن َكَضَع َأْيِديـَا َطَؾك الرُّ
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ـِ بـ اْلؿُ  ْجَؿاَع فِقِف َوَكَؼَؾ اْلَؼاِضل ِطَقاٌض َرِحَؿُف اهلُل َتَعاَلك َط ًة َوَكَؼَؾ َجَؿاَطٌة اإْلِ َسقِِّب َأكَُّف َيِؼُػ اْلُعَؾَؿاِء َكافَّ

ُف َلْؿ َيْبؾُ  َٓ َأُضـُُّف َيِصحُّ َطـُْف َوإِْن َصحَّ َفَؾَعؾَّ ـْ َيَساِرِه َو  ْغُف حديث بـ َطبَّاسٍ َط
(202)

َوَكْقِػ َكاَن َفُفُؿ اْلَقْقَم  

ـْ  اَلَة َط ُروَن الصَّ ـْ َيِؿقـِِف َقْقُلُف إِكَُّف َسَقُؽقُن َطَؾْقُؽْؿ ُأَمَراُء ُيَمخِّ مِقَؼاتَِفا َوَيْخـُُؼقَكَفا ُمْجِؿُعقَن َطَؾك َأكَُّف َيِؼُػ َط

ـْ َوْقتَِفا اْلؿُ  ُروَكَفا َط ـْ َجِؿقِع َوْقتَِفا َوَقْقُلُف إَِلك َشَرِق اْلَؿْقَتك َمْعـَاُه ُيَمخِّ َٓ َط ُل َوْقتَِفا  ْخَتاِر َوُهَق َأوَّ

ـْ َكذَ 
ُروَن َأَداَءَها ُيَؼاُل ُهْؿ فِل ِخـَاٍق مِ ا َأْي فِل ِضقٍؼ َيْخـُُؼقَكَفا بَِضؿِّ الـُّقِن َمْعـَاُه ُيَضقُِّؼقَن َوْقَتَفا َوُيَمخِّ

ْؿَس َواْلُؿْخَتـُِؼ اْلَؿِضقُؼ وشرق الؿقتك بػت  فِقِف َمْعـََقاِن َأَحُدُهَؿا َأنَّ الشَّ
ِّ

َْطَرابِل ْٕ ح الشقـ والراء قال بـ ا

ـْ َقْقلِِفْؿ َشَرُق 
 اْلَؿقِِّت بِِريِؼِف إَِذا فِل َذلَِؽ اْلَقْقِت َوُهَق آِخُر الـََّفاِر إِكََّؿا َتْبَؼك َساَطًة ُثؿَّ َتِغقُب َوالثَّاكِل َأكَُّف مِ

بْ َلْؿ َيْبَؼ َبْعدَ  اَلَة لِِؿقَؼاتَِفا َواْجَعُؾقا َصاَلَتُؽْؿ َمَعُفْؿ ُسْبَحًة السُّ َّٓ َيِسقًرا ُثؿَّ َيُؿقُت َقْقُلُف َفَصؾُّقا الصَّ َحُة ُه إِ

ِل اْلَقْقِت َيْسُؼُط َطـُْؽُؿ اْلَػْرُض   الـَّافَِؾُة َوَمْعـَاُه َصؾُّقا فِل َأوَّ
َ

ـِ َوإِْسَؽاِن اْلَباِء ِهل ق ُثؿَّ َصؾُّقا َمَعُفْؿ  بَِضؿِّ السِّ

ِل اْلَقْقِت َوَفِضقَؾَة اْلَجَؿاَطِة َولَِئالَّ َتَؼَع فِْتـٌَة بَِسَبِب التََّخؾُّ  ْقا لُِتْحِرُزوا َفِضقَؾَة َأوَّ اَلِة َمَع َمَتك َصؾَّ ـِ الصَّ ِػ َط

ـْ  ـَ َوفِقِف َدلِقٌؾ َطَؾك َأنَّ َم َماِم َوَتْخَتؾُِػ َكؾَِؿُة اْلُؿْسؾِِؿق َصؾَّك فريضة مرتقـ تؽقن الثاكقة سـة َواْلَػْرُض اإْلِ

ِحقُح ِطـَْد َأْصَحابِـَا َوقِقَؾ اْلَػْرُض َأْكَؿُؾُفَؿا َوقِقَؾ كِاَلُهَؿا َوقِقَؾ إِ  َْوَلك َوَهَذا ُهَق الصَّ ْٕ ْحَداُهَؿا َسْؼٌط بِا

الجؿ آِخُرُه َمْفُؿقٌز  ُلُف َوْلَقْجـَْل ُهَق بَِػْتِح اْلَقاِء َوإِْسَؽانِ ُمْبَفَؿٌة َوَتْظَفُر َفائَِدُة اْلِخاَلِف فِل َمَسائَِؾ َمْعُروَفٍة َققْ 

اَلك ُرِوَي َهَؽَذا َضَبْطـَاُه َوَكَذا ُهَق فِل ُأُصقِل باَِلِدَكا َوَمْعـَاُه َيـَْعطُِػ َوَقاَل اْلَؼاِضل ِطَقاٌض َرِحَؿُف اهلُل َتعَ 

ـِ بِاْلَحاِء اْلُؿْفَؿَؾِة َقاَل َوَهَذا ِرَواَيُة َأْكَثِر ُشُققِخـَا َوكِاَلُهَؿا َصِحقٌح َوَمْعـَاُه َوْلَقْجـَْل َكَؿا َذَكْرَكاُه َوُرِوَي وَ  ْلَقْح

ُكقِع َقاَل َوَرَواُه َبْعُض ُشُققِخـَا بَِضؿِّ الـُّقِن َوُهَق َصِحقٌح فِل اْلَؿْعـَك ْكِعَطاُف فِل الرُّ
ِ

ْكِحـَاُء َوآ
ِ

َأْيًضا  آ

ُكقُع ُيَؼاُل َح   الرُّ
َ

ل ُة َوُسؿِّ لَّ َغِة اْلُخُضقُع َوالذِّ ُكقِع فِل الؾُّ  ـَْقَت اْلُعقَد َوَحـَْقَتُف إَِذا َطَطْػَتُف َوَأْصُؾ الرُّ
ُّ

ْرِطل الشَّ

ْستِْساَلمِ 
ِ

ِة َواْلُخُضقِع َوآ لَّ ـْ ُصقَرِة الذِّ
 .ُرُكقًطا لَِؿا فِقِف مِ
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  َؼَؿةَ َطؾْ  طـ روى البخاري )رفع القديـ(الحديث : 
(203)

 اهلُل َطـُْف َقاَل: ،
َ

 ، َرِضل
ِ
َؿـَا  "َأنَّ َطْبَد اهلل َطؾَّ

اَلَة: َفَؼاَم َفَؽبََّر َوَرَفَع َيَدْيِف ، ُثؿَّ َرَكَع ، َفَطبََّؼ يَ   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ الصَّ
ِ
ـَ ُرْكَبَتْقِف َرُسقُل اهلل َدْيِف َجَعَؾُفَؿا َبْق

ْساَل  َفَبَؾَغ َذلَِؽ  ِل اإْلِ :  ."ِم ُثؿَّ ُأمِْرَكا بَِفَذا َسْعًدا َفَؼاَل: َصَدَق َأِخل َقْد ُكـَّا َكْػَعُؾ َذلَِؽ فِل َأوَّ  "َقاَل اْلُبَخاِريُّ

ـِ َمْسُعقدٍ   ْب
ِ
ـْ َحِديِث َطْبِد اهلل

.َوَهَذا اْلَؿْحُػقُظ ِطـَْد َأْهِؾ الـََّظِر مِ
 

 

قال الرتمذي رحؿف اهلل
 (204)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف :  
ِّ

ـْ َأْصَحاِب الـَّبِل
َوالَعَؿُؾ َطَؾك َهَذا ِطـَْد َأْهِؾ الِعْؾِؿ مِ

ـِ َمْسُعقٍد وَ  ـْ اْب َّٓ َما ُرِوَي َط َٓ اْختاَِلَف َبْقـَُفْؿ فِل َذلَِؽ، إِ ـْ َبْعَدُهْؿ،  ، َوَم ـَ َبْعِض َوَسؾََّؿ، َوالتَّابِِعق

 قا ُيَطبُِّؼقَن َوالتَّْطبِقُؼ َمـُْسقٌخ ِطـَْد َأْهِؾ الِعْؾِؿ.َأْصَحابِِف، َأكَُّفْؿ َكاكُ 

ـِ اْلَؼاِسؿِ أحؿد  روى الحديث :  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل  َط

(205)
 َٓ ـِ َأْبَزى َفَؼاَل: َأ ـِ ْب ْحَؿ ، َقاَل: َجَؾْسـَا إَِلك َطْبِد الرَّ

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف 
ِ
َفَؼاَم َفَؽبََّر، ُثؿَّ َقَرَأ، ُثؿَّ َرَكَع  "َوَسؾََّؿ؟ َقاَل: َفُؼْؾـَا: َبَؾك. َقاَل: ُأِريُؽْؿ َصاَلَة َرُسقِل اهلل

 ُه، ُثؿَّ َسَجدَ َفَقَضَع َيَدْيِف َطَؾك ُرْكَبَتْقِف، َحتَّك َأَخَذ ُكؾُّ ُطْضٍق َمْلَخَذُه، ُثؿَّ َرَفَع َحتَّك َأَخَذ ُكؾُّ ُطْضٍق َمْلَخذَ 

َمْلَخَذُه، ُثؿَّ َسَجَد َحتَّك َأَخَذ ُكؾُّ َطْظٍؿ َمْلَخَذُه،  َفَع َحتَّك َأَخَذ ُكؾُّ َطْظؿٍ َمْلَخَذُه، ُثؿَّ رَ  قٍ َحتَّك َأَخَذ ُكؾُّ ُطْض 

ُوَلك  ْٕ ْكَعِة ا ْكَعِة الثَّاكَِقِة َكَؿا َصـََع فِل الرَّ   "، ُثؿَّ َقاَل: "ُثؿَّ َرَفَع َفَصـََع فِل الرَّ
ِ
َصؾَّك  َهَؽَذا َصاَلُة َرُسقِل اهلل

  ." اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ 

ـْ ُرْكَبَتْقفِ » (يف باب رفع القديـ )وتؼدم حديث أبل حؿقد الساطدي 
ـَ َيَدْيِف مِ  .«َوإَِذا َرَكَع َأْمَؽ

 .«ُثؿَّ َوَضَع َيَدْيِف َطَؾك ُرْكَبَتْقفِ » ( يف باب وضع القؿـك طؾك القسرى)وحديث وائؾ بـ حجر 

                                                             

 .32حسـ : البخاري رفع القديـ (203)

 .258ســ الرتمذي  (204)

 .15371حسـ : أحؿد  (205)
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ـْ  أحؿد  روى الحديث : اُد  َط  َسالٌِؿ اْلَبرَّ
(206)

َٓ ُأَصؾِّل َلُؽْؿ َصاَلَة  ، : َأ َقاَل َلـَا َأُبق َمْسُعقٍد اْلَبْدِريُّ

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ؟ َقاَل: 
ِ
ْقِف َطَؾك ُرْكَبَتْقِف، َوُفِصَؾْت َأَصابُِعُف َطَؾك  "َرُسقِل اهلل َفَؽبََّر، َفَرَكَع، َفَقَضَع َكػَّ

ٍء مِـُْف،َساَقْقفِ 
ْ

ـْ إِْبَطْقِف َحتَّك اْسَتَؼرَّ ُكؾُّ َشل ـْ َحِؿَدُه، َفاْسَتَقى َقائًِؿا َحتَّك  ، َوَجاَفك َط ُثؿَّ َقاَل: َسِؿَع اهلُل لَِؿ

ٍء مِـْفُ 
ْ

ـْ إِْبَطْقِف َحتَّك اْسَتَؼرَّ ُكؾُّ َشل ٍء مِـُْف، ُثؿَّ َكبََّر، َوَسَجَد، َوَجاَفك َط
ْ

، ُثؿَّ َرَفَع َرْأَسُف، اْسَتَؼرَّ ُكؾُّ َشل

ٍء مِـُْف، ُثؿَّ َسَجَد الثَّاكَِقَة 
ْ

. َفَصؾَّك بِـَا َأْرَبَع َرَكَعاٍت َهَؽَذا، ُثؿَّ َقاَل: "َفاْسَتَقى َجالًِسا َحتَّك اْسَتَؼرَّ ُكؾُّ َشل

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ. َأْو َقاَل: َهؽَ 
ِ
 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َهَؽَذا َكاَكْت َصاَلُة َرُسقِل اهلل

ِ
َذا َرَأْيُت َرُسقَل اهلل

  .َوَسؾََّؿ َصؾَّك

قال الرتمذي رحؿف اهلل 
(207)

ـْ َجـَْبْقِف فِل :  ُجُؾ َيَدْيِف َط  الرَّ
َ

ِذي اْخَتاَرُه َأْهُؾ الِعْؾِؿ: َأْن ُيَجافِل َوُهَق الَّ

ُجقدِ  ُكقِع َوالسُّ  .الرُّ

قال الطحاوي رحؿف اهلل 
(208)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ بِالتََّجافِل فِل َفَرَأْيـَا : 
ِّ

ـِ الـَّبِل ـََّة َجاَءْت َط السُّ

ُجقِد ، َوَأْجَؿَع اْلُؿْسؾُِؿقَن َطَؾك َذلَِؽ  ُكقِع َوالسُّ  .الرُّ

قال الـقوي رحؿف اهلل 
(209)

ـْ  : ُجِؾ مِْرَفَؼْقِف َط ُكقِع َواْلِحْؽَؿُة فِل اْستِْحَباِب ُمَجاَفاِة الرَّ َجـَْبْقِف فِل الرُّ

ـْ  ََحٍد مِ
ِ

َٓ َأْطَؾُؿ فِل اْستِْحَبابَِفا ِخاَلًفا ٕ اَلِة َوُصقَرتَِفا َو ُجقِد َأكََّفا َأْكَؿُؾ فِل َهْقَئِة الصَّ اْلُعَؾَؿاِء َوَقْد  َوالسُّ

ـْ َأْهِؾ اْلِعؾْ  ُجقِد َط ُكقِع َوالسُّ  .ِؿ ُمْطَؾًؼاَكَؼَؾ التِّْرمِِذيُّ اْستِْحَباَبَفا فِل الرُّ

قال إلباين رحؿف اهلل 
(210)

 .هذا كـاية طـ التػريج بقـ إصابعو:  وَفَصَؾْت أصابِعُف طؾك ساققف: 

                                                             

 . 17076حسـ : أحؿد  (206)

 .260ســ الرتمذي  (207)

 .(230/ 1شرح معاين أثار )(208) 

 .(410/ 3الؿفذب )الؿجؿقع شرح (209) 

 .(16/ 4إم ) -صحقح أبل داود  (210)
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ـْ » (الحديث الثالث يف باب رفع القديـ)ويف حديث أبل حؿقد الساطدي 
ـَ َيَدْيِف مِ َوإَِذا َرَكَع َأْمَؽ

 .«ُرْكَبَتْقِف، ُثؿَّ َهَصَر َضْفَرهُ 

رحؿف اهلل  لالخطابقال 
(211)

وققلف: هصر ضفره، يريد أكف ثـاه ثـقا شديدا يف استقاء مـ رقبتف ومتـ :

سف، وٓ يتحادب يف ركقطف، وأصؾ الَفْصر: مبالغة الثـل لؾشلء الذي فقف لقـ حتك يـثـل  ضفره ٓ يؼقِّ

 كالغصـ الرصب وكحقه مـ غقر أن يبؾغ الؽسر واإلباكة.

قال الحؿقدي رحؿف اهلل 
(212)

ة وسقاه َضفره هصر:  ُكقع َأي ُمدَّ  .فِل الرُّ

ـْ َأبِل اْلَجْقَزاءِ روى مسؾؿ  :الحديث   َط
(213)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف 
ِ
ـْ َطائَِشَة، َقاَلْت: َكاَن َرُسقُل اهلل ، َط

اَلَة »َوَسؾََّؿ  ِف َربِّ َيْسَتْػتُِح الصَّ ، َوَكاَن إَِذا َرَكَع َلْؿ ُيْشِخْص بِالتَّْؽبِقِر. َواْلِؼَراَءِة، ِب اْلَحْؿُد لِؾَّ ـَ اْلَعاَلِؿق

ُكقِع َلْؿ َيْسُجْد، َحتَّك َيْس  ـَ الرُّ
ـَ َذلَِؽ، َوَكاَن إَِذا َرَفَع َرْأَسُف مِ ـْ َبْق

ْبُف َوَلؽِ َتِقَي َقائًِؿا، َوَكاَن َرْأَسُف، َوَلْؿ ُيَصقِّ

ْجَدِة، َلْؿ َيْسُجْد َح  ـَ السَّ
ـِ التَِّحقََّة، َوَكاَن إَِذا َرَفَع َرْأَسُف مِ تَّك َيْسَتِقَي َجالًِسا، َوَكاَن َيُؼقُل فِل ُكؾِّ َرْكَعَتْق

ْقَطاِن. َوَيـَْفك َأْن َيْػتَ  ـْ ُطْؼَبِة الشَّ ُجُؾ َيْػِرُش ِرْجَؾُف اْلُقْسَرى َوَيـِْصُب ِرْجَؾُف اْلُقْؿـَك، َوَكاَن َيـَْفك َط ِرَش الرَّ

اَلَة بِالتَّْسؾِقؿِ ِذَراَطْقِف اْفتَِراَش السَّ   .«ُبِع، َوَكاَن َيْختُِؿ الصَّ

  أذكار الركقع

قرِ روى مسؾؿ  الحديث : خِّ ـِ الشِّ  ْب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ِف ْب ـْ ُمَطرِّ   َط

(214)
 َصؾَّك 

ِ
، َأنَّ َطائَِشَة َكبََّلْتُف َأنَّ َرُسقَل اهلل

وِح فِل ُرُكقِطِف َوُسُجق»اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َكاَن َيُؼقُل:  وٌس، َربُّ اْلَؿاَلئَِؽِة َوالرُّ  .«ِدِه ُسبُّقٌح ُقدُّ

                                                             

 .(541/ 1أطالم الحديث ) (211)

 .(113تػسقر غريب ما يف الصحقحقـ )ص:  (212)

 .وهق معؾقل بآكؼطاع بقـ أبل الجقزاء وطائشة لؽـ لؽؾ فؼرة مـف شقاهد كؿا مضك وسقليت واهلل أطؾؿ   498مسؾؿ  (213)

 .487مسؾؿ  (214)
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قال الـقوي رحؿف اهلل 
(215)

َلِفقَِّة : َٓ َيؾِقُؼ بِاإْلِ ِريِؽ َوُكؾُّ َما  ومعـك سبقح الؿربأ مـ الـؼائص َوالشَّ

َٓ َيؾِقُؼ بِاْلَخالِِؼ  ـْ ُكؾِّ َما 
ُر مِ وٌس اْلُؿَطفَّ وُح َمَؾٌؽ َطظِقٌؿ  ...َوُقدُّ وِح قِقَؾ الرُّ َوَقْقُلُف َربُّ اْلَؿاَلئَِؽِة َوالرُّ

َٓ َكَرى َكحْ  َٓ َتَراُهُؿ اْلَؿاَلئَِؽُة َكَؿا  اَلُم َوقِقَؾ َخْؾٌؼ  ـُ اْلَؿاَلئَِؽَة َوقِقَؾ َيْحَتِؿُؾ َأْن َيُؽقَن ِجْبِريَؾ َطَؾْقِف السَّ

 .ؿُ َواهلُل ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك َأْطؾَ 

 اهلُل َطـَْفاروى البخاري ومسؾؿ  الحديث :
َ

ـْ َطائَِشَة َرِضل  َط
(216)

 َصؾَّك اهلُل  "، َأكََّفا َقاَلْت: 
ُّ

َكاَن الـَّبِل

َؿ ُيْؽثُِر َأْن َيُؼقَل فِل ُرُكقِطِف َوُسُجقِدِه: ُسْبَحاَكَؽ الؾَُّفؿَّ َربَّـَا َوبَِحْؿِدَك الؾَُّفؿَّ ا ُل  "لِل  ْغِػرْ َطَؾْقِف َوَسؾَّ َيَتَلوَّ

 .الُؼْرآنَ 

 اهلُل َطـَْفا ويف رواية
َ

ـْ َطائَِشَة َرِضل  َط
(217)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َصالًَة َبْعَد َأْن 
ُّ

، َقاَلْت: َما َصؾَّك الـَّبِل

 َوالَػْتُح }َكَزَلْت َطَؾْقِف: 
ِ
َّٓ َيُؼقُل 1]الـصر:  {إَِذا َجاَء َكْصُر اهلل ُسْبَحاَكَؽ َربَّـَا َوبَِحْؿِدَك الؾَُّفؿَّ »فِقَفا: [ إِ

 .«اْغِػْر لِل

قال الـقوي رحؿف اهلل 
(218)

 َطزَّ َوَجؾَّ َفَسبِّْح بَِحْؿِد : 
ِ
ُل اْلُؼْرآَن َيْعَؿُؾ َما ُأمَِر بِِف فِل َقْقِل اهلل َمْعـَك َيَتَلوَّ

ؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َيُؼقُل َهَذا اْلَؽاَلَم اْلَبِديَع فِل اْلَجَزاَلِة اْلُؿْسَتْقفِل َربَِّؽ َواْسَتْغِػْرُه إِكَُّف َكاَن تقابا َوَكاَن َص 

ـْ َغْقرِ 
اَلِة َأْفَضُؾ مِ َنَّ َحاَلَة الصَّ

ِ
ُجقِد ٕ ُكقِع َوالسُّ َيِة َوَكاَن َيْلتِل بِِف فِل الرُّ ْٔ َها َفَؽاَن َيْخَتاُرَها َما ُأمَِر بِِف فِل ا

َدَ 
ِ

ِذي ُأمَِر بِِف لَِقُؽقَن َأْكَؿَؾ ٕ  .اِء َهَذا اْلَقاِجِب الَّ

قال ابـ حجر رحؿف اهلل 
(219)

ُكقِع اَقاَل :   َطاِء فِل الرُّ ـْ َهَذا اْلَحِديِث إَِباَحُة الدُّ
بـ َدقِقِؼ اْلِعقِد ُيْمَخُذ مِ

ُكقُع َفَعظِّ  ا الرُّ َؿ َأمَّ َٓ ُيَعاِرُضُف َقْقُلُف َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ ُجقِد َو ا َوإَِباَحُة التَّْسبِقِح فِل السُّ بَّ َوَأمَّ ُؿقا فِقِف الرَّ

                                                             

 .(205/ 4)شرح الـقوي (215) 

 .484، مسؾؿ  817البخاري  (216)

 .484، مسؾؿ  4967البخاري  (217)

 .(201/ 4شرح الـقوي طؾك مسؾؿ )(218) 

 .(300/ 2فتح الباري ٓبـ حجر ) (219)
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ُجقُد َفا ـُ َأْن ُيْحَؿَؾ َحِديُث اْلَباِب َطَؾك اْلَجَقاِز َوَذلَِؽ َطَؾك السُّ
َطاِء َقاَل َوُيْؿؽِ ـَ الدُّ

ْجَتِفُدوا فِقِف مِ

َشاَرِة َقْقلِِف َفاْجَتِفُدوا وَ  َطاِء إِلِ ُجقِد بَِتْؽثِقِر الدُّ ِة َوَيْحَتِؿُؾ َأْن َيُؽقَن َأَمَر فِل السُّ َْوَلِقيَّ ْٕ ِذي َوَقَع فِلا  الَّ

ُجقِد اْكَتَفك َواطْ  ـْ َقْقلِِف الؾَُّفؿَّ اْغِػْر لِل َلْقَس َكثِقًرا َفاَل ُيَعاِرُض َما َأَمَر بِِف فِل السُّ
ُكقِع مِ  الرُّ

ُّ
َتَرَضُف اْلَػاكَِفاكِل

ُجقِد بَِلنَّ َقْقَل َطائَِشَة َكاَن ُيْؽثُِر َأْن َيُؼقَل َصِريٌح فِل َكْقِن َذلَِؽ َوَقَع مِـُْف َكثِقًرا فَ  اَل ُيَعاِرُض َما َأَمَر بِِف فِل السُّ

ْؾ َوُهَق َطِجقب َفنِن بـ َدقِقِؼ  ـِ فِل َشْرِح اْلُعْؿَدِة َوَقاَل َفْؾُقَتَلمَّ اْلِعقِد َأَراَد َهَؽَذا َكَؼَؾُف َطـُف َشقخـَا بـ اْلُؿَؾؼِّ

َياَدِة َطَؾك َقْقلِِف الؾَُّفؿَّ اغْ  ُجقِد بِـَْػِل اْلَؽْثَرِة َطَدَم الزِّ ُكقِع اْلَقاِحِد َفُفَق َقؾِقٌؾ بِالـِّْسَبِة إَِلك السُّ ِػْر لِل فِل الرُّ

َطاِء َوَلْؿ ُيِرْد َأكَُّف َكاَن َيُؼقُل َذلِ  َطاِء اْلُؿْشِعِر بَِتْؽثِقِر الدُّ ْجتَِفاِد فِل الدُّ
ِ

َؾَقاِت اْلَؿْلُمقِر فِقِف بِآ َؽ فِل َبْعِض الصَّ

ا ُدوَن َبْعٍض َحتَّك يُ  ِذي ذكره بـ َدقِقِؼ اْلِعقِد َأمَّ ْعَتَرَض َطَؾْقِف بَِؼْقِل َطائَِشَة َكاَن ُيْؽثُِر َتـْبِقٌف اْلَحِديُث الَّ

َطاِء فَ   َوفِقِف َبْعَد َقْقلِِف َفاْجَتِفُدوا فِل الدُّ
ُّ

ُكقُع إَِلْخ َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ َوَأُبق َداُوَد َوالـََّسائِل ـٌ َأْن ُيْستَ الرُّ َجاَب َؼَؿ

َطا ـَ الدُّ
ْكَثاِر مِ َْمُر بِاإْلِ ْٕ ـٌ بَِػْتِح اْلَؼاِف َواْلِؿقِؿ َوَقْد ُتْؽَسُر َمْعـَاُه َحِؼقٌؼ َوَجاَء ا ُجقِد َوُهَق َلُؽْؿ َوَقَؿ ِء فِل السُّ

ـْ َحِديِث َأبِل ُهَرْيَرَة بَِؾْػِظ َأْقرَ 
 مِ

ِّ
ـْ َربِِّف َوُهَق َأْيًضا ِطـَْد ُمْسؾٍِؿ َوَأبِل َداُوَد َوالـََّسائِل

ُب َما َيُؽقُن اْلَعْبُد مِ

ُجقِد َيْشَؿُؾ اْلَحثَّ َطَؾك َتْؽثِقرِ  َطاِء فِل السُّ َْمُر بِنِْكَثاِر الدُّ ْٕ َطاِء َوا ـَ الدُّ
َؾَب لُِؽؾِّ َساِجٌد َفَلْكثُِروا فِقِف مِ  الطَّ

 .َحاَجةٍ 

الؾُفؿَّ َلَؽ َرَكْعُت، َوبَِؽ »َرَكَع، َقاَل: َوإَِذا :  حديث طؾك )ثاين حديث يف أدطقة آستػتاح( وتؼدم

ل، َوَطْظِؿل، َوَطَصبِل  .«آَمـُْت، َوَلَؽ َأْسَؾْؿُت، َخَشَع َلَؽ َسْؿِعل، َوَبَصِري، َوُمخِّ

 اْلَعظِقؿِ »ُثؿَّ َرَكَع، َفَجَعَؾ َيُؼقُل:  : وتؼدم حديث حذيػة  )صالة الؾقؾ(
َ

، َفَؽاَن ُرُكقُطُف «ُسْبَحاَن َربِّل

ـْ قَِقامِفِ كَ 
 ْحًقا مِ

ـْ َطْقِف  روى أبق داود الحديث :   َط
ِّ

َْشَجِعل ْٕ ـِ َمالٍِؽ ا  ْب
(220)

 َصؾَّك اهلُل 
ِ
، َقاَل: ُقْؿُت َمَع َرُسقِل اهلل

 َٓ َّٓ َوَقَػ َفَسَلَل، َو َٓ َيُؿرُّ بِآَيِة َرْحَؿٍة إِ َؿ َلْقَؾًة، َفَؼاَم َفَؼَرَأ ُسقَرَة اْلَبَؼَرِة،  َّٓ َوَقَػ  َطَؾْقِف َوَسؾَّ َيُؿرُّ بِآَيِة َطَذاٍب إِ

                                                             

 .873حسـ : أبق داود  (220)
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َذ، َقاَل: ُثؿَّ َرَكَع بَِؼْدِر  ُسْبَحاَن ِذي اْلَجَبُروِت َواْلَؿَؾُؽقِت َواْلؽِْبِرَياِء »قَِقامِِف، َيُؼقُل فِل ُرُكقِطِف: َفَتَعقَّ

 ُسقَرًة ، ُثؿَّ َسَجَد بَِؼْدِر قَِقامِِف، ُثؿَّ َقاَل فِل ُسُجقِدِه مِْثَؾ َذلَِؽ، ُثؿَّ َقاَم َفَؼَرَأ بِآِل ِطْؿَراَن، ُثؿَّ َقَرأَ «َواْلَعَظَؿةِ 

  .ُسقَرةً 

 والطؿلكقـة دل الركقع والسجقد وغقرهؿا تعا

ـِ الَبَراءِ روى البخاري  الحديث :  َط
(221)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َوُسُجقُدُه  َكانَ »اَل: قَ  ،
ِّ

ُرُكقُع الـَّبِل

ُكقِع، َما َخالَ  ـَ الرُّ
، َوإَِذا َرَفَع َرْأَسُف مِ ـِ ْجَدَتْق ـَ السَّ َقاءِ ُعقَد قَ الِؼَقاَم َوالؼُ َوَبْق ـَ السَّ

 .«ِريًبا مِ

قال ابـ رجب رحؿف اهلل 
(222)

كاكت متؼاربًة يف  -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ  -معـك هذا: أن صالة الـبل  : 

مؼدارها، فؽان ركقطف ورفعف مـ ركقطف وسجقده ورفعف مـ سجقده قريبًا مـ آستقاء يف مؼداره، 

 لؾتشفد.كؿا كان يطقؾ الؼقام لؾؼراءة والؼعقد إو

ـْ َثابٍِت روى البخاري ومسؾؿ   الحديث :  َط
(223)

َٓ آُلق   اهلُل َطـُْف، َقاَل: إِكِّل 
َ

ـِ َمالٍِؽ َرِضل ـْ َأَكِس ْب ، َط

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ ُيَصؾِّل بِـَا 
َّ

 بُِؽْؿ، َكَؿا َرَأْيُت الـَّبِل
َ

ـُ  -َأْن ُأَصؾِّل َمالٍِؽ َيْصـَُع َقاَل َثابٌِت: َكاَن َأَكُس ْب

ـَ  " -َشْقًئا َلْؿ َأَرُكْؿ َتْصـَُعقَكُف  ، َوَبْق
َ

ُكقِع َقاَم َحتَّك َيُؼقَل الَؼائُِؾ: َقْد َكِسل ـَ الرُّ
َكاَن إَِذا َرَفَع َرْأَسُف مِ

 
َ

ـِ َحتَّك َيُؼقَل الَؼائُِؾ: َقْد َكِسل ْجَدَتْق  ."السَّ

قال ابـ رجب رحؿف اهلل 
(224)

 استحباب اصالة ركـ الرفع مـ الركقع، وٓ سقؿا معوفقف: دلقؾ طؾك :

 إصالة الركقع والسجقد، حتك تتـاسب أركان الصالة يف الؼدر.

ُكقعِ وقد بقب اإلمام البخاري طؾك هذا الحديث ) ـَ الرُّ
ـَ َيْرَفُع َرْأَسُف مِ َؿْلكِقـَِة ِحق ، وقال رحؿف (َباُب الطُّ

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َواْسَتَقى َجالًِسا َحتَّك َيُعقَد ُكؾُّ َفَؼاٍر َمَؽاَكفُ َرَفَع ال»َوَقاَل َأُبق ُحَؿْقٍد: اهلل 
ُّ

 .«ـَّبِل

                                                             

 .471، مسؾؿ  792البخاري  (221)

 .(164/ 7فتح الباري ٓبـ رجب ) (222)

 .472، مسؾؿ  821البخاري  (223)

 .(206/ 7الباري ٓبـ رجب ) فتح(224) 
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 وقد قال ابـ رجب رحؿف اهلل
(225)

والصحقح: أن الطؿلكقـة فقف ركـ، وهق ققل إكثريـ، مـفؿ: :  

  الثقري وإوزطل وأبق يقسػ وإسحاق.

 وأذكاره الرفع مـ الركقع

 ،  «َفنَِذا َرَفَع َرْأَسُف اْسَتَقى َحتَّك َيُعقَد ُكؾُّ َفَؼاٍر َمَؽاَكفُ » )رفع القديـ( حديث أبل حؿقد الساطديمر يف 

ْفرِ : اْلَػَؼاُر و  ِطَظاُم الظَّ
َ

 .ِهل

ـْ روى مسؾؿ  الحديث : ـِ  َطْبدِ  َط  ْب
ِ
 َأبِل َأْوَفك اهلل

(226)
 َصؾَّك اهلُل ، َقاَل: 

ِ
َؿ، إَِذا َكاَن َرُسقُل اهلل َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ُكقِع، َقاَل:  ـَ الرُّ
َؿاَواِت، َومِْؾُء »َرَفَع َضْفَرُه مِ ـْ َحِؿَدُه، الؾُفؿَّ َربَّـَا َلَؽ اْلَحْؿُد، مِْؾُء السَّ َسِؿَع اهلُل لَِؿ

ٍء َبْعدُ 
ْ

ـْ َشل
َْرِض َومِْؾُء َما ِشْئَت مِ ْٕ  .«ا

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ روى البخاري  الحديث :  َط
(227)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ إَِذا َقاَل: َسِؿَع  "، َقاَل: 
ُّ

َكاَن الـَّبِل

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ إَِذا
ُّ

ُفؿَّ َربَّـَا َوَلَؽ الَحْؿُد، َوَكاَن الـَّبِل ـْ َحِؿَدُه، َقاَل: الؾَّ َرَكَع، َوإَِذا َرَفَع َرْأَسُف  اهلُل لَِؿ

، َقاَل: اهلُل َأْكَبرُ ُيَؽبُِّر، َوإِ  ـِ ْجَدَتْق ـَ السَّ
 ." َذا َقاَم مِ

ـِ ُطَؿرَ روى البخاري  الحديث : ـِ اْب  َط
(228)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َيُؼقُل فِل َصالَِة 
َّ

، َأكَُّف َسِؿَع الـَّبِل

ُكقِع َقاَل:  ـَ الرُّ
 .«َوَلَؽ الَحْؿُد فِل إَِخقَرةِ الؾَُّفؿَّ َربَّـَا، »الَػْجِر َوَرَفَع َرْأَسُف مِ

ـِ َطبَّاسٍ روى مسؾؿ  الحديث : ـِ اْب  َط
(229)

ـَ 
َؿ َكاَن إَِذا َرَفَع َرْأَسُف مِ  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ

َّ
، َأنَّ الـَّبِل

ُكقِع، َقاَل:  َْرِض، وَ »الرُّ ْٕ َؿاَواِت َومِْؾُء ا ـْ الؾُفؿَّ َربَّـَا َلَؽ اْلَحْؿُد، مِْؾُء السَّ
َما َبْقـَُفَؿا، َومِْؾُء َما ِشْئَت مِ

                                                             

 .(165/ 1مقسقطة مسائؾ الجؿفقر يف الػؼف اإلسالمل )، واكظر  (206/ 7فتح الباري ٓبـ رجب )(225) 

 .476مسؾؿ  (226)

 .795البخاري  (227)

 .أطؾؿواهلل  (الؾَُّفؿَّ ، أكثر الطرق بدون لػظة ) 7346البخاري  (228)

 .478مسؾؿ  (229)
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َٓ َيـَْػُع َذا  لَِؿا َمـَْعَت، َو
َ

َٓ ُمْعطِل َٓ َماكَِع لَِؿا َأْطَطْقَت، َو ٍء َبْعُد، َأْهَؾ الثَّـَاِء َواْلَؿْجِد، 
ْ

اْلَجدِّ مِـَْؽ  َشل

 .«اْلَجدُّ 

ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ روى مسؾؿ  الحديث :  َط
(230)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ إَِذا  ، َقاَل:
ِ
َكاَن َرُسقُل اهلل

ُكقِع َقاَل:  ـَ الرُّ
ٍء َبْعُد،  "َرَفَع َرْأَسُف مِ

ْ
ـْ َشل

َْرِض، َومِْؾُء َما ِشْئَت مِ ْٕ َؿاَواِت َوا َربَّـَا َلَؽ اْلَحْؿُد مِْؾُء السَّ

 لَِؿا َأْهَؾ الثَّـَاِء َواْلَؿْجِد، َأَحؼُّ َما َقاَل اْلَعْبدُ 
َ

َٓ ُمْعطِل َٓ َماكَِع لَِؿا َأْطَطْقَت، َو ـَا َلَؽ َطْبٌد: الؾُفؿَّ  ، َوُكؾُّ

َٓ َيـَْػُع َذا اْلَجدِّ مِـَْؽ اْلَجدُّ   ."َمـَْعَت، َو

قال الـقوي رحؿف اهلل 
(231)

َرِف : ـَا َلَؽ َطْبٌد َوَقْقُلُف َأَحؼُّ َما َقاَل اْلَعْبُد  ...َواْلَؿْجُد اْلَعَظَؿُة َوكَِفاَيُة الشَّ َوُكؾُّ

ا َما َوَقَع فِل ُكُتِب اْلِػْؼِف َحؼُّ  ـَا بِاْلَقاِو َوَأمَّ َلِِػ َوُكؾُّ ْٕ ـَا  َهَؽَذا ُهَق فِل ُمْسؾٍِؿ َوَغْقِرِه َأَحؼُّ بِا َما َقاَل اْلَعْبُد ُكؾُّ

َواَيِة َوإِ  بَِحْذِف  ـْ َحْقُث الرِّ
َلِِػ َواْلَقاِو َفَغْقُر َمْعُروٍف مِ ْٕ َواَيِة اْلَؿْعُروَفِة ا ْن َكاَن َكاَلًما َصِحقًحا َوَطَؾك الرِّ

 لَِؿا َمـَْعَت إَِلك آِخِرِه َواْطَتَرَض َبقْ 
َ

َٓ ُمْعطِل َٓ َماكَِع لَِؿا َأْطَطْقَت َو ـَا َلَؽ َتْؼِديُرُه َأَحؼُّ َقْقِل اْلَعْبِد  ـَُفَؿا َوُكؾُّ

ْطتَِراِض فِل الْ 
ِ

ـَ ُتْصبُِحقَن َوَلُف َطْبٌد َومِْثُؾ َهَذا آ ـَ ُتْؿُسقَن َوِحق  ِحق
ِ
 َتَعاَلك َفُسْبَحاَن اهلل

ِ
ُؼْرآِن َقْقُل اهلل

َؿاَواِت  اْلَحْؿُد يف السؿاوات وإرض وطشقا وحقـ تظفرون اْطَتَرَض َقْقُلُف َتَعاَلك َوَلُف اْلَحْؿُد فِل السَّ

ـْ َقَرَأ وإرض َومِْثُؾُف َقْقُلُف َتَعاَلك َقاَلْت َربِّ إِ  كِّل َوَضْعُتَفا اكثك واهلل أطؾؿ بؿا وضعت َطَؾك قَِراَءِة َم

ـِ َوإِْسَؽاِن التَّاِء  ْهتَِؿاِم بِِف َواْرتَِباصِِف  ...َوَضَعْت بَِػْتِح اْلَعْق
ِ

ـْ َهَذا اْلَباِب لاِل
َوإِكََّؿا ُيْعَتَرُض َما ُيْعَتَرُض مِ

ابِِؼ َوَتْؼِديُرُه هُ  ـَا َلَؽ َطْبٌد َفَقـَْبِغل َلـَا َأْن َكُؼقَلُف بِاْلَؽاَلِم السَّ َٓ َماكَِع لَِؿا َأْطَطْقَت َوُكؾُّ ـَا َأَحؼُّ َقْقِل اْلَعْبِد 

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَس ...
ُّ

ْػِظ َفَؼْد َأْخَبَر الـَّبِل ِذيَوفِل َهَذا اْلَؽاَلِم َدلِقٌؾ َضاِهٌر َطَؾك َفِضقَؾِة َهَذا الؾَّ َٓ  ؾََّؿ الَّ

ـَا طبد َنَّ ُكؾَّ
ِ

ـِ اْلَفَقى َأنَّ َهَذا َأَحؼُّ َما َقاَلُف اْلَعْبُد َفَقـَْبِغل َأْن ُيَحافَِظ َطَؾْقِف ٕ ُكْفِؿُؾُف َوإِكََّؿا َكاَن  وٓ َيـْطُِؼ َط
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ْذَطانِ  َأَحؼَّ َما َقاَلُف اْلَعْبدُ   َتَعاَلك َواإْلِ
ِ
ـَ التَّْػِقيِض إَِلك اهلل

ْطتَِراِف بَِقْحَداكِقِّتِِف َوالتَّْصِريِح بَِلكَُّف  لَِؿا فِقِف مِ
ِ

َلُف َوآ

ْكَقا َواإْلِ  َهاَدِة فِل الدُّ رَّ مِـُْف َواْلَحثَّ َطَؾك الزَّ َّٓ بِِف َوَأنَّ اْلَخْقَر َوالشَّ َة إِ َٓ ُققَّ َْطَؿاِل َٓ َحْقَل َو ْٕ ْقَباِل َطَؾك ا

الَِحِة  ْكَقا بِ  ...الصَّ َٓ َيـَْػُع َذا اْلَحظِّ فِل الدُّ ْؾَطاُن َأْي  اْلَؿاِل اْلَجدُّ بِاْلَػْتِح َوُهَق اْلَحظُّ َواْلِغـَك َواْلَعَظَؿُة َوالسُّ

ُف مِـَْؽ َوإِكََّؿا َيـَْػُعُف َوُيـِْجق َٓ ُيـِْجقُف َحظُّ ُف َأْي  ْؾَطاِن مِـَْؽ َحظُّ الُِح َواْلَقَلِد َواْلَعَظَؿِة َوالسُّ  .ُف اْلَعَؿُؾ الصَّ

ـَ »ُثؿَّ َيُؼقُل: »ومر حديث أبل هريرة )التؽبقر يف الصالة( 
ـَ َيْرَفُع ُصْؾَبُف مِ ـْ َحِؿَدُه ِحق َسِؿَع اهلُل لَِؿ

ُكقعِ   .«َربَّـَا َلَؽ الَحْؿدُ »، ويف رواية «َربَّـَا َوَلَؽ اْلَحْؿدُ »ُثؿَّ َيُؼقُل: َوُهَق َقائٌِؿ « الرُّ

ـْ » طؿر )رفع القديـ( وحديث ابـ ُكقِع، َرَفَعُفَؿا َكَذلَِؽ َأْيًضا، َوَقاَل: َسِؿَع اهلُل لَِؿ ـَ الرُّ
َوإَِذا َرَفَع َرْأَسُف مِ

 .«َحِؿَدُه، َربَّـَا َوَلَؽ الَحْؿدُ 

ـْ َحِؿَدُه َرَفَع َيدَ »وحديث وائؾ بـ حجر )وضع القؿـك طؾك القسرى(  ا َقاَل: َسِؿَع اهلُل لَِؿ  .«ْيفِ َفَؾؿَّ

َؿاَواِت، َومِْؾَء  َوإَِذا َرَفَع، َقاَل:»وحديث طؾل )أدطقة آستػتاح(  الؾُفؿَّ َربَّـَا َلَؽ اْلَحْؿُد مِْؾَء السَّ

َْرِض، َومِْؾَء َما َبْقـَُفَؿا، َومِْؾءَ  ْٕ ٍء َبْعدُ  ا
ْ

ـْ َشل
 .«َما ِشْئَت مِ

ـْ َحِؿَدهُ َسِؿَع اهلُل »ُثؿَّ َقاَل: وحديث حذيػة )صالة الؾقؾ(   .«لَِؿ

 طدم رفع إيدي حقـ الفقي إلك السجقد وٓ بقـ السجدتقـ

ـْ روى البخاري ومسؾؿ  الحديث : ـِ  َطْبدِ  َط  ْب
ِ
 اهلُل َطـُْفَؿا اهلل

َ
 ُطَؿَر َرِضل

(232)
  "، َقاَل: 

َّ
َرَأْيُت الـَّبِل

َؿ اْفَتَتَح التَّْؽبِقَر فِل  ـَ ُيَؽبُِّر َحتَّك َيْجَعَؾُفَؿا َحْذَو َمـْؽَِبْقِف، َوإَِذا َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ الَِة، َفَرَفَع َيَدْيِف ِحق الصَّ

ـْ َحِؿَدُه، َفَعَؾ مِْثَؾُف، َوَقاَل: َربَّـَا َوَلَؽ  ُكقِع َفَعَؾ مِْثَؾُف، َوإَِذا َقاَل: َسِؿَع اهلُل لَِؿ َٓ َيْػَعُؾ  َكبََّر لِؾرُّ الَحْؿُد، َو

ُجقِد َذلَِؽ حِ  ـَ السُّ
ـَ َيْرَفُع َرْأَسُف مِ َٓ ِحق ـَ َيْسُجُد، َو  . "ق
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 صػة السجقد

ْقِف "تؼدم حديث وائؾ بـ حجر )يف باب وضع القؿـك طؾك القسرى(  ـَ َكػَّ ا، َسَجَد َسَجَد َبْق  "َفَؾؿَّ

َيَدْيِف َغْقَر ُمْػَتِرٍش َفنَِذا َسَجَد َوَضَع " وتؼدم حديث أبل حؿقد الساطدي )يف باب رفع القديـ يف الصالة(

َٓ َقابِِضِفَؿا، َواْسَتْؼَبَؾ بَِلْصَراِف َأَصابِعِ   "ِرْجَؾْقِف الِؼْبَؾةَ  َو

ـَ َيَدْيِف َحتَّك َيْبُدَو "وتؼدم )يف باب تػريج الـبل بقـ يديف( حديث طبد اهلل بـ مالؽ  َج َبْق َكاَن إَِذا َصؾَّك َفرَّ

 "َبَقاُض إِْبَطْقفِ 

ْت " وحديث مقؿقكة ـَ َيَدْيِف َلَؿرَّ  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ إَِذا َسَجَد َلْق َشاَءْت َبْفَؿٌة َأْن َتُؿرَّ َبْق
ُّ

 "َكاَن الـَّبِل

ٍء مِـْفُ "وحديث سالؿ الرباد )صػة الركقع( 
ْ

ـْ إِْبَطْقِف َحتَّك اْسَتَؼرَّ ُكؾُّ َشل  "َوَسَجَد، َوَجاَفك َط

  روى طبد الرزاق  الحديث :
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـْ َجابِِر ْب  َط

(233)
 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ »َقاَل:  ،

ِ
َكاَن َرُسقُل اهلل

 .«إَِذا َسَجِد َجاَفك َحتَّك ُيَرى َبَقاُض إِْبَطْقفِ 

 أذكار السجقد

 : وهل تؼدم  بعض أذكار السجقد يف أذكار الركقع 

 "َواْلؽِْبِرَياِء َواْلَعَظَؿةِ  ُسْبَحاَن ِذي اْلَجَبُروِت َواْلَؿَؾُؽقِت "

 "َحْؿِدَك الؾَُّفؿَّ اْغِػْر لِلُسْبَحاَكَؽ الؾَُّفؿَّ َربَّـَا َوبِ "

وِح " وٌس، َربُّ اْلَؿاَلئَِؽِة َوالرُّ  "ُسبُّقٌح ُقدُّ

َوبَِؽ الؾُفؿَّ َلَؽ َسَجْدُت، »َوإَِذا َسَجَد، َقاَل: "وتؼدم حديث طؾك )الحديث الثاين يف أدطقة آستػتاح( 

َرُه، َوَشؼَّ َسْؿَعُف َوَبَصَرُه، َتَباَركَ  ـُ  آَمـُْت، َوَلَؽ َأْسَؾْؿُت، َسَجَد َوْجِفل لِؾَِّذي َخَؾَؼُف، َوَصقَّ اهلُل َأْحَس

ـَ   "«اْلَخالِِؼق

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ روى مسؾؿ  الحديث :  َط
(234)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َكاَن يَ 
ِ
فِل »ُؼقُل: ، َأنَّ َرُسقَل اهلل

هُ  َلُف َوآِخَرُه َوَطاَلكَِقَتُف َوِسرَّ ُف، َوَأوَّ ُف، َوِجؾَّ ُف ِدقَّ  .«ُسُجقِدِه الؾُفؿَّ اْغِػْر لِل َذْكبِل ُكؾَّ
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ـْ َطائَِشةَ روى مسؾؿ  الحديث :  َط
(235)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ ،
َّ

 َفَظـَـُْت َؿ َذاَت َلْقَؾٍة، َقاَلْت: اْفَتَؼْدُت الـَّبِل

ْسُت ُثؿَّ َرَجْعُت، َفنَِذا ُهَق َراكٌِع َأْو َساِجٌد َيُؼقُل:  ُسْبَحاَكَؽ َوبَِحْؿِدَك »َأكَُّف َذَهَب إَِلك َبْعِض كَِسائِِف، َفَتَحسَّ

َّٓ َأْكَت  ل، إِكِّل َلِػل َشْلٍن َوإِكََّؽ َلِػل آَخرَ « َٓ إَِلَف إِ  .َفُؼْؾُت: بَِلبِل َأْكَت َوُأمِّ

ـْ َطائَِشةَ روى مسؾؿ  ديث :الح  َط
(236)

ـَ 
َؿ َلْقَؾًة مِ  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ِ
، َقاَلْت: َفَؼْدُت َرُسقَل اهلل

ـِ َقَدَمْقِف َوُهَق فِل اْلَؿْسِجِد َوُهَؿا َمـُْصقَبَتاِن َوُهَق َيؼُ  الؾُفؿَّ »قُل: اْلِػَراِش َفاْلَتَؿْسُتُف َفَقَقَعْت َيِدي َطَؾك َبْط

َٓ ُأْحِصل َثـَاًء َطَؾْقَؽ َأْكَت َكؿَ َأطُ  ـْ ُطُؼقَبتَِؽ، َوَأُطقُذ بَِؽ مِـَْؽ 
ـْ َسَخطَِؽ، َوبُِؿَعاَفاتَِؽ مِ

ا قُذ بِِرَضاَك مِ

 .«َأْثـَْقَت َطَؾك َكْػِسَؽ 

 اهلُل َطـَْفا  الـسائل روى الحديث :
َ

ـْ َطائَِشَة َرِضل َط
(237)

، 
ِ
َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َقاَلْت: َفَؼْدُت َرُسقَل اهلل

َربِّ اْغِػْر لِل َما َأْسَرْرُت َوَما »َوَسؾََّؿ َفَظـَـُْت َأكَُّف َأَتك َبْعَض َجَقاِريِف، َفَطَؾْبُتُف َفنَِذا ُهَق َساِجٌد َيُؼقُل: 

 .«َأْطَؾـُْت 

 الجؾقس يف الصالة

 َصؾَّك اهلُل روى مسؾؿ   :الحديث 
ِّ

ـْ َمْقُؿقَكَة َزْوِج الـَّبِل َؿ َط َطَؾْقِف َوَسؾَّ
(238)

 »َقاَلْت: ،
ِ
َكاَن َرُسقُل اهلل

ى بَِقَدْيِف  ـْ َوَرائِِف. َوإَِذا َقَعَد  -َيْعـِل َجـََّح  -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ إَِذا َسَجَد َخقَّ
َحتَّك ُيَرى َوَضُح إِْبَطْقِف مِ

 .«اْصَؿَلنَّ َطَؾك َفِخِذِه اْلُقْسَرى

ـِ َجَؾَس َطَؾك ِرْجؾِِف الُقْسَرى، " الساطدي )رفع القديـ( وتؼدم حديث أبل حؿقد ْكَعَتْق َفنَِذا َجَؾَس فِل الرَّ

َم ِرْجَؾُف الُقْسَرى، َوَكَصَب إُْخَرى َوَقَعَد َطَؾك مَ  ْكَعِة أِخَرِة َقدَّ  "ْؼَعَدتِفِ َوَكَصَب الُقْؿـَك، َوإَِذا َجَؾَس فِل الرَّ
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 ."َوَكاَن َيْػِرُش ِرْجَؾُف اْلُقْسَرى َوَيـِْصُب ِرْجَؾُف اْلُقْؿـَك"ع( )صػة الركق وتؼدم حديث طائشة 

 جؾسة آسرتاحة

 روى البخاري  الحديث :
ُّ

ْقثِل ـُ الُحَقْيِرِث الؾَّ  َمالُِؽ ْب
(239)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ »، َأكَُّف 
َّ

َرَأى الـَّبِل

ـْ 
 .«َصالَتِِف َلْؿ َيـَْفْض َحتَّك َيْسَتِقَي َقاِطًداُيَصؾِّل، َفنَِذا َكاَن فِل ِوْتٍر مِ

 ثاكقةالركعة الالؼقام إلك 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ روى مسؾؿ  الحديث :  َط
(240)

ـَ »: ، َقاَل 
 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ إَِذا َكَفَض مِ

ِ
َكاَن َرُسقُل اهلل

ْكَعِة الثَّاكَِقِة اْسَتْػَتَح اْلِؼَراَءَة بِـ  ـَ َوَلْؿ َيْسُؽْت الرَّ ِف َربِّ اْلَعاَلِؿق  .«اْلَحْؿُد لِؾَّ

 جؾسة التشفد

ـِ َجَؾَس َطَؾك ِرْجؾِِف الُقْسَرى، َوَكَصَب "تؼدم حديث أبل حؿقد )رفع القديـ(  ْكَعَتْق َفنَِذا َجَؾَس فِل الرَّ

َم ِرْجَؾُف  ْكَعِة أِخَرِة َقدَّ  "الُقْسَرى، َوَكَصَب إُْخَرى َوَقَعَد َطَؾك َمْؼَعَدتِفِ الُقْؿـَك، َوإَِذا َجَؾَس فِل الرَّ

ـِ ُطَؿرَ روى مسؾؿ  الحديث : ـِ اْب  َط
(241)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َكاَن إَِذا َقَعَد فِل : »
ِ
َأنَّ َرُسقَل اهلل

ِد َوَضَع َيَدُه اْلُقْسَرى َطَؾك ُرْكَبتِِف اْلُقْسَرى، َوَوَضَع َيدَ  ُه اْلُقْؿـَك َطَؾك ُرْكَبتِِف اْلُقْؿـَك، َوَطَؼَد َثاَلَثًة التََّشفُّ

بَّاَبةِ  ، َوَأَشاَر بِالسَّ ـَ  .«َوَخْؿِسق

َبْقرِ روى مسؾؿ  الحديث : ـِ الزُّ  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل  َط

(242)
 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ إَِذا »، َقاَل:  

ِ
َكاَن َرُسقُل اهلل

اَلِة، َجَعَؾ  ـَ َفِخِذِه َوَساقِِف، َوَفَرَش َقَدَمُف اْلُقْؿـَك، َوَوَضَع َيَدُه اْلُقْسَرى َطَؾك  َقَعَد فِل الصَّ َقَدَمُف اْلُقْسَرى َبْق

 .«ُرْكَبتِِف اْلُقْسَرى، َوَوَضَع َيَدُه اْلُقْؿـَك َطَؾك َفِخِذِه اْلُقْؿـَك، َوَأَشاَر بِنِْصَبِعفِ 
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ُثؿَّ َجَؾَس َفاْفَتَرَش ِرْجَؾُف اْلُقْسَرى َوَوَضَع َيَدُه "ى( ويف حديث وائؾ بـ حجر )وضع القؿـك طؾك القسر

ـِ َوَحؾََّؼ َح  ـَ َطَؾك َفِخِذِه اْلُقْؿـَك َوَقَبَض ثِـَْتْق َْيَؿ ْٕ َوَرَأْيُتُف « ْؾَؼةً اْلُقْسَرى َطَؾك َفِخِذِه اْلُقْسَرى َوَحدَّ مِْرَفَؼُف ا

ْبَفا بَّاَبةِ َم َواْلقُ َيُؼقُل: َهَؽَذا َوَحؾََّؼ بِْشٌر اإْلِ  "ْسَطك َوَأَشاَر بِالسَّ

 الدطاء يف الصالة

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ روى البخاري ومسؾؿ  الحديث :
ِّ

ـْ َطائَِشَة، َزْوِج الـَّبِل  َط
(243)

َأنَّ  "، َأْخَبَرْتُف: 

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َكاَن َيْدُطق فِل 
ِ
ـْ َطَذاِب الَؼْبِر، َوَأُطقُذ بَِؽ َرُسقَل اهلل

الَِة: الؾَُّفؿَّ إِكِّل َأُطقُذ بَِؽ مِ الصَّ

ـْ فِْتـَِة الَؿْحَقا، َوفِْتـَِة الَؿَؿاِت، الؾَُّفؿَّ إِكِّل َأُطقُذ 
اِل، َوَأُطقُذ بَِؽ مِ جَّ ـْ فِْتـَِة الَؿِسقِح الدَّ

ـَ الَؿْلَثِؿ مِ
بَِؽ مِ

ـَ الَؿْغَرِم، َفَؼاَل: َفَؼاَل َلُف قَ  "َوالَؿْغَرِم 
َث َفَؽَذَب، »ائٌِؾ: َما َأْكَثَر َما َتْسَتِعقُذ مِ ُجَؾ إَِذا َغِرَم، َحدَّ إِنَّ الرَّ

 .«َوَوَطَد َفَلْخَؾَػ 

ِد َوالتَّْسؾِقِؿ: " (آستػتاح وتؼدم حديث طؾل )أدطقة ـَ التََّشفُّ ـْ آِخِر َما َيُؼقُل َبْق
ْر الؾُفؿَّ اْغػِ »ُثؿَّ َيُؽقُن مِ

ْرُت، َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْطَؾـُْت، َوَما َأْسَرْفُت، َوَما َأْكَت َأْطَؾُؿ بِِف مِـِّل، أَ  ْمُت َوَما َأخَّ ُم لِل َما َقدَّ ْكَت اْلُؿَؼدِّ

َّٓ َأْكَت َوَأْكَت اْلُؿَمخِّ  َٓ إَِلَف إِ  ."ُر، 

 التسؾقؿ مـ الصالة

ـِ َسْعدٍ روى مسؾؿ  الحديث : ـْ َطامِِر ْب  َط
(244)

ـْ َأبِقِف، َقاَل:   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف »، َط
ِ
ُكـُْت َأَرى َرُسقَل اهلل

هِ  ـْ َيَساِرِه، َحتَّك َأَرى َبَقاَض َخدِّ ـْ َيِؿقـِِف، َوَط ُؿ َط َؿ ُيَسؾِّ  .«َوَسؾَّ
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  باب : تخػقػ الصالة

ـِ  َأَكسِ روى البخاري ومسؾؿ طـ  الحديث :  َمالٍِؽ  ْب
(245)

ْقُت َوَراَء إَِماٍم َقطُّ َأَخػَّ َما : »قال ،  َصؾَّ

ُػ  ، َفُقَخػِّ
ِّ

بِل  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َوإِْن َكاَن َلَقْسَؿُع ُبَؽاَء الصَّ
ِّ

ـَ الـَّبِل
َٓ َأَتؿَّ مِ ـَ َصالًَة، َو  َمَخاَفَة َأْن ُتْػَت

فُ   .«ُأمُّ

ويف رواية 
(246)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقفِ »
ِ
اَلِة، َفَقْؼَرُأ  َكاَن َرُسقُل اهلل ِف َوُهَق فِل الصَّ  َمَع ُأمِّ

ِّ
بِل َؿ َيْسَؿُع ُبَؽاَء الصَّ َوَسؾَّ

قَرِة اْلَؼِصقَرةِ  قَرِة اْلَخِػقَػِة، َأْو بِالسُّ  .«بِالسُّ

ويف رواية 
(247)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َقاَل:  
َّ

الَِة َوَأكَ »َأنَّ الـَّبِل َْدُخُؾ فِل الصَّ َٕ ا ُأِريُد إَِصاَلَتَفا، َفَلْسَؿُع إِكِّل 

ـْ ُبَؽائِفِ 
ِف مِ ِة َوْجِد ُأمِّ ـْ ِشدَّ

ا َأْطَؾُؿ مِ ُز فِل َصالَتِل مِؿَّ ، َفَلَتَجقَّ
ِّ

بِل  .«ُبَؽاَء الصَّ

ْبَقاِن اْلَؿَساِجِد َوَطَؾك َجَقاِز َصاَلِة الـَِّس  اِء فِل اْلَجَؿاَطِة َمَع َواْسُتِدلَّ بَِفَذا اْلَحِديِث َطَؾك َجَقاِز إِْدَخاِل الصِّ

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َطَؾك َأْصَحابِِف َوُمَراَطاُة َأْحَقاِل اْلَؽبِقِر 
ِّ

َجاِل َوفِقِف َشَػَؼُة الـَّبِل ِغقرِ الرِّ  ... مِـُْفْؿ َوالصَّ

ْشتَِغاِل َقؾْ 
ِ

ـْ َصاَلتَِفا ٓ  َط
َ

ُف َأْي َتْؾَتِفل ـَ ُأمُّ  بَِفا بُِبَؽائِفِ َقْقُلُف َأْن ُتْػَت
(248)

. 

قال الـقوي رحؿف اهلل 
(249)

َقاَل اْلُعَؾَؿاُء َكاَكْت صالة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َتْخَتؾُِػ فِل :

َٓ ُشْغَؾ ُهـَ  َْحَقاِل َفنَِذا َكاَن اْلَؿْلُمقُمقَن ُيْمثُِروَن التَّْطِقيَؾ َو ْٕ َصاَلِة َوالتَّْخِػقِػ بِاْختاَِلِف ا َٓ َلُفْؿ اإْلِ اَك َلُف َو

ـْ َكَذلِ   َوَكْحِقِه ُصقُل َوإَِذا َلْؿ َيُؽ
ِّ

بِل َصاَلَة ُثؿَّ َيْعِرُض َما َيْؼَتِضل التَّْخِػقَػ َكُبَؽاِء الصَّ َػ َوَقْد ُيِريُد اإْلِ َؽ َخػَّ

َل فِل ُػ َوقِقَؾ إِكََّؿا َصقَّ اَلِة فِل َأْثـَاِء اْلَقْقِت َفُقَخػِّ َْوَقا َوَيـَْضؿُّ إَِلك َهَذا َأكَُّف َقْد َيْدُخُؾ فِل الصَّ ْٕ ِت َبْعِض ا
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َْفَضُؾ َوَقْد أَ  ْٕ َكَُّف ا
ِ

َصاَلُة لَِبَقاِن َجَقاِزَها َوالتَّْخِػقِػ ٕ َػ فِل ُمْعَظِؿَفا َفاإْلِ ََقؾُّ َوَخػَّ ْٕ َمَر َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوُهَق ا

ـَ َفَليُُّؽْؿ َصؾَّك بِالـَّاِس َفْؾُقخَ  ِري ِعقَػ َوَذا َوَسؾََّؿ بِالتَّْخِػقِػ َوَقاَل إِنَّ مِـُْؽْؿ ُمـَػِّ ِؼقَؿ َوالضَّ ْػ َفنِنَّ فِقِفُؿ السَّ ػِّ

 َٓ ـَ َأنَّ اْلِؼَراَءَة فِقَؿا َزاَد َطَؾك اْلَػاتَِحِة  َػ فِل َوْقٍت لُِقَبقِّ َل فِل َوْقٍت َوَخػَّ ـْ  اْلَحاَجِة َوقِقَؾ َصقَّ
َتْؼِديَر فِقَفا مِ

ْشتَِراِط َبْؾ َيُجقُز َقؾِقُؾَفا َوَكثِقُرهَ 
ِ

َواَياُت َطَؾْقَفا َحْقُث آ َػَؼِت الرِّ ا َوإِكََّؿا اْلُؿْشَتَرُط اْلَػاتَِحُة َولَِفَذا اتَّ

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَس 
ُّ

ـَُّة التَّْخِػقُػ َكَؿا َأَمَر بِِف الـَّبِل تِل َبقَّـََفا َواْخُتؾَِػ فِقَؿا َزاَد َوَطَؾك اْلُجْؿَؾِة السُّ ِة الَّ ؾََّؿ لِْؾِعؾَّ

َل َوإِكَّ  ِة َصقَّ َؼ َأَحٌد اْكتَِػاَء اْلِعؾَّ ِة َفنِْن َتَحؼَّ ِؼِف اْكتَِػاَء اْلِعؾَّ َْوَقاِت لَِتَحؼُّ ْٕ َل فِل َبْعِض ا  . َؿا َصقَّ


